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Resum del treball
L’objectiu principal d’aquest treball és la identificació i qualificació dels guixos d’aquestes dues
comarques. Així mateix, l'objectiu de l'estudi és conèixer els principals llocs de guix d'interès
des del punt de vista de la indústria i la construcció. I un tercer objectiu és valorar si aquests
guixos contaminen a les aigües.
La metodologia seguida en aquest treball és resumeix en dos grans apartats: els treballs de
camp i els treballs de laboratori. Els treballs de camp, els quals van tenir una recerca prèvia
sobre quins llocs podien tenir concentracions més importants de guix, consisteixen en una
recollida de mostres del terreny, així com un reportatge fotogràfic i descriptiu dels
afloraments. El segon bloc, els treballs de laboratori, tracten sobre anàlisis i assaigs tals com:
fluorescència de raigs X i microscòpia òptica per saber la composició mineralògica de les
mostres, difracció de raigs X per saber la composició química, ATD-TG per conèixer les
propietats tèrmiques, compressió simple per avaluar la resistència i mesura de la conductivitat
de l’aigua per saber si porten més o menys sulfats (el guix és sulfat de calci dihidratat,
CaSO4·2H2O).
Els resultats revelen que els guixos són bastant purs en aquestes àrees, encara que de qualitats
diferents segons la zona. A la Conca de Barberà el guix és de major qualitat que a la Segarra.
Els guixos de la Conca de Barberà presenten, als assajos de compressió simple, valors sobre els
15 MPa de mitjana, mentre que els de la Segarra a penes superen els 10 MPa, excepte algunes
mostres aïllades. En les vistes al microscopi és on es veuen més diferències. Els cristalls de les
mostres de la Conca de Barberà són, en general, més grans que els de la Segarra, tot i que per
exemple, a Valldeperes (Conca de Barberà) hi ha mostres amb bastants carbonats, cosa que els
fa baixar la qualitat. Els resultats de la difracció indiquen que el guix és majoritari en totes les
mostres de la Conca de Barberà, tot i que hi ha algunes d’elles que tenen presències
significatives de quars, calcita i dolomita. Els guixos més bons de la Conca de Barberà són
classificats com a alabastre, característics per la seva translucidesa.
Per últim, per avaluar realment si es podrien explotar aquests recursos minerals s’hauria de fer
un estudi més a fons sobre les quantitats reals de reserves i un estudi econòmic exhaustiu. A la
zona de Sarral, a la Conca de Barberà, ja hi havia hagut bones explotacions d’alabastre fins el
segle passat, per tant és un punt a favor per valorar si realment val la pena extreure guix de les
pedreres. A la Segarra, hi ha hagut petites extraccions en el passat, però de forma molt
puntual. El guix és no alabastrí, però pot tenir les seves utilitats.
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Summary
The main objective of the present study is the characterisation of the gypsum deposits from
these two regions to contribute to determine their applications. Also, the aim of the study is to
find the main locations of gypsum of industrial and building interest. A third objective is to
evaluate whether these plasters pollute or not water from rivers.
Methodology used in this work is summed up in two main areas: field studies and laboratory
works. Field studies, which had a preliminary research about which sites could have significant
concentrations of gypsum, consist of a sampling, as well as a photographic and descriptive
report of the outcrops. The second block, laboratory works, deal analysis and tests such as: Xray fluorescence and optical microscopy to know the mineralogical composition of the
samples, X-ray diffraction to know the chemical composition, DTA-TG to look for the thermal
properties, simple compression test to evaluate and measure the resistance of them and the
conductivity of the water to see if they contain more or less sulphate (gypsum is calcium
sulphate dehydrate, CaSO4·2H2O).
The results show that gypsum from these areas is very pure, although there are different
qualities depending on the area. In Conca de Barberà, gypsum has higher quality than that of
Segarra. Gypsum from Conca de Barberà has a compressive strength, on average, of 15 MPa,
while Segarra gypsum just exceeds 10 MPa, except for some isolated samples. The most
significant differences are at microscope scale. Crystals of Conca de Barbera samples are
generally larger than crystals from Segarra, although for example, in Valldeperes (Conca de
Barberà) samples have a significant carbonate content, which lowers the quality. X ray
diffraction results indicate that gypsum is the majority mineral in all Conca de Barberà
samples, although there are some of them having significant concentrations of quartz, calcite
and dolomite. Gypsum from Conca de barberà can be classified as alabaster.
Finally, to assess if these mineral resources can be exploited, it should be done an in-depth
study about actual amounts of reserves and a comprehensive economic study. In the area of
Sarral, in Conca de Barberà, there had been good farms of alabaster until last century, so it is a
plus to evaluate whether it really is worth extracting gypsum from the quarries. In Segarra,
there had been small extractions in the past, but rarely. This gypsum is not alabaster, but it
may have other economic applications as construction or medicine.
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1. Introducció
A les comarques de la Segarra i la Conca de Barberà l’explotació de guix ha estat important, tot
i que en l’actualitat, estan pràcticament amb activitat nul·la pel que fa a la seva extracció. En
especial, l’alabastre de la Conca de Barberà, entre les poblacions de Sarral i Pira és de molta
qualitat i al llarg de la història ha esdevingut important, com a objecte d’ornamentació,
després de ser treballat artesanalment de forma molt curosa. Per això convé atendre als
antecedents històrics d’aquests indrets per entendre que el guix ha estat present en la vida
d’aquestes contrades i que si en el futur es dóna un gir a la situació actual poden esdevenir de
nou un material interessant per ser extret i treballat.
Aquestes zones presenten diverses àrees amb importants concentracions de guix interessant
per ser valorat. Totes elles són formades en moments del terciari, però no exactament en els
mateixos períodes, cosa que fa que les propietats d’uns i altres no siguin exactament iguals.
Això sí, són formacions amb un origen similar: un origen al fons d’un mar.
En el treball es porta a terme un inventari de diferents explotacions antigues, actuals o
potencials, i s’analitzen amb una metodologia detallada posteriorment. Dels resultats de les
proves se’n desprendran unes conclusions, que poden donar una idea sobre la qualitat i les
possibilitats d’aplicacions que poden tenir després de ser processats adequadament.
Es podria dir que hi ha tres grups diferents de zones d’estudi i un quart punt aïllat. Dos grups
es troben a la comarca de la Segarra. El primer, a la l’est de la comarca, entre els municipis de
Torà i Biosca, inclús en algunes zones entrant als municipis d’Ivorra i Castellfollit de Riubregós,
aquest últim pertanyent de la subcomarca de l’Alta Segarra (dins de l’Anoia). L’altre grup de la
Segarra es troba al sud-est de Cervera, al municipi de Ribera d’Ondara. A la Conca de Barberà
es trobaria el tercer gran bloc, entre les poblacions de Sarral i Pira, principalment, però
travessant el municipi de Barberà de la Conca. Finalment, el punt aïllat d’estudi dels guixos
està ubicat a l’est d’aquesta mateixa comarca, al costat del nucli de Valldeperes (al municipi de
Pontils).
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2. Objectius
L’objectiu principal d’aquest treball és valorar la importància del guix, com a recurs natural, per
a la zona on s’ubica. Per a poder-lo qualificar inclou un seguit de treballs de camp in situ,
concretament de recollida de mostres guixenques en diferents punts de la geografia
seleccionada.
Els resultats de laboratori seran els que dictaminaran quines són les composicions i les
qualitats de les diferents mostres. Per això, es determinen les composicions mineralògiques
amb la difracció de raigs X, i també les composicions químiques amb la fluorescència
(preparació de perles per als elements majoritaris i de pastilles per als minoritaris). També es
realitzen làmines primes per ser observades al microscopi òptic, un anàlisi tèrmic diferencial i
un tèrmic gravimètric conjuntament (ATD-TG), per l’estudi de l’evolució de les diferents fases
cristal·lines amb la temperatura, així com pel seguiment de les pèrdues de pes que aquests
canvis representen. Finalment es faran uns assajos a la compressió simple per comprovar la
resistència dels materials guixencs enfront grans càrregues.
Un altre objectiu important és realitzar una identificació i classificació dels diferents
afloraments guixencs dels quals se n’han tret mostres. Tot això lligat amb descripcions i
il·lustracions dels jaciments trobats i llur context geològic. D’aquesta manera es pot tenir una
idea molt més acurada de les zones amb guix, quines en tenen més, les potències de les capes,
on és de major qualitat...
L’anàlisi de les aigües, d’alguns dels cursos fluvials, pròxims a les àrees guixenques estudiades
pot servir per valorar l’afecció ambiental d’un sulfat com el guix (CaSO4·2H2O). No és conegut
per la seva contaminació d’aigües, tot i que en grans concentracions pot provocar alteracions
en el sistema digestiu humà. Per fer l’anàlisi de les aigües es mesura la conductivitat i el pH per
saber quins possibles minerals hi ha presents.
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3. Antecedents històrics
Es coneix que des de temps enrere el guix ja es feia servir per a diferents usos a la Segarra.
Costa determinar exactament quan es varen iniciar les extraccions i el comerç del mateix. Hi ha
precedents que parlen d’intercanvis de diferents productes com blat, ordi, civada, mill, olives,
raïm, lli, llegums, i entre ells guix, en la zona de Biosca, durant el segle XVIII. Els nobles solien
imposar el delme, és a dir, un impost o cens equivalent al deu per cent sobre el valor del
producte dels camperols destinat a assegurar el manteniment del clericat i els edificis
religiosos (Garganté Llanes, 2006).
Durant aquest mateix període, el guix, en ocasions, podia servir per construir edificacions com
els graners o com a element constructiu d’esglésies parroquials, com la de Santa Maria de
Cervera, que durant el s. XVIII patí petites caigudes de pedres i guixots en produir-se pluges,
ajudat per l’estat malmès de la parròquia (Garganté Llanes, 2006).
L’església de Bellpuig (Urgell), l’any 1765, es va començar a emblanquinar mitjançant un
contracte signat pel mestre de cases Miquel Font per emblanquinar l’interior de l’església
parroquial de la població. La feina consistí en blanquejar dues vegades la nau, una amb un bon
guix comú, com el de la Segarra, i la segona amb guix de Sarral del més blanc que es trobés, ja
que era conegut que aquest era de bona qualitat (Garganté Llanes, 2006).
A més a més, en algunes esglésies o altres edificacions religioses solien necessitar gent per
treballar-lo, així que també esdevenia una bona oportunitat. Les juntes, de les capelles, relleus
d’altars, enguixat dels murs i voltes, motlluratge ornamental de les cornises, capitells..., solien
fer-se de guix. Per tant esdevenia un element molt important en la construcció i segons la seva
qualitat es destinava a un fi o un altre concret (Garganté Llanes, 2006).
El guix de més qualitat, l’alabastre es podia trobar en llocs concrets de la geografia.
Concretament la zona de Sarral n’és una d’aquestes i des de temps enrere se sap que es
treballava i s’ensenyava a treballar-lo amb més o menys recursos.
També es té constància que el guix de Valldeperes (municipi de Pontils), s’extreia i s’utilitzava
en algunes construccions religioses, com per exemple, el santuari de Sant Magí (Garganté
Llanes, 2006).
L’alabastre és un material especial, que per decoració, ornamentació i altres possibilitats
resulta atractiu i que per dir-ho d’alguna manera entre per la vista. Es pot treballar com a
escultura normal, però té un gran avantatge, el qual és la seva lluminositat, la seva
translucidesa que permet apreciar les textures, les vetes, si és més aviat d’un sol color o varis...
És conegut que l’alabastre ja va ser utilitzat en el passat d’una manera o altra. Per exemple, al
segle IX aC, els egipcis el tallaven i en el món clàssic grec l’usaven per fer ampolles de perfum i
escultures. De fet dels grecs és d’on prové el nom: αλάϐαστρος (“alabastros”, atuell sense
anses). A més a més, durant el temps les finestres d’edificis destacats s’han cobert amb aquest
guix cristal·lí de gra fi, en el qual es pot gravar qualsevol cosa (Artigau Miralles i Playà Pous,
2011).
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La majoria de les capes de guix de gruix superior a 1 m, de les diferents unitats evaporítiques
de la Conca de Barberà, han estat objecte d’explotació des d’èpoques molt antigues, tot i que
és molt possible que la principal època extractiva fos durant el segle XX. Encara que part de
l’activitat extractiva del guix en totes aquestes capes ha estat orientada cap a la construcció
(com en la majoria de guixos de Catalunya), una part del guix d’alta qualitat s’ha pogut orientar
cap a l’escultura en alabastre (Artigau Miralles i Playà Pous, 2011).
A la zona de Sarral, a la Comarca de Barberà, principalment s’ha optat pel disseny de decoració
(escultures, figures), però la innovació, el mercat i nous dissenyadors han fet evolucionar el
treball de l’alabastre. Un nou projecte amb el que s’està treballant en els darrers temps és la
joia amb alabastre, combinant aquest material amb plata i or, generant diferents models.
Des de fa més de 2000 anys, en l’època dels romans, ja es treia aquesta denominació de guix,
l’alabastre, en aquestes contrades de la Conca de Barberà. Des d’un bon inici es va utilitzar el
material per generar monuments, objectes de decoració, contenidors de perfum... Una
finalitat concreta i ben coneguda que va tenir aquesta varietat de guix va ser el retaule del
Monestir de Poblet. Per altra banda, a l’església parroquial de Sarral l’altar i altres detalls
també són fets d’alabastre.

Figura 1. Retaule del Monestir de Poblet, elaborat amb alabastre de Sarral.

Durant el segle XVIII, ja es tallava alabastre, juntament amb altres materials com jaspi, que
poguessin servir per ornamentació, i que a la vegada necessitessin un bon tracta en el tallat.
No hi havia grans infraestructures llavors, però sí que es solia transmetre l’ofici de generació
en generació. S’utilitzava, durant aquella època, junt amb els vidres de finestres i claraboies,
per exemple. Es col·locaven en làmines, que asseguraven amb tapajunts de bona fusta, per
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dins i per fora, a fi i efecte de cobrir encaixos i també per seguretat. S’anomenava pedra
blanca, clara o pedra de llum.
No va ser fins al 1917 que es va constituir el primer taller pròpiament dit al poble de Sarral. Els
escultors, fins llavors, anaven al poble i aprofitaven per recollir la pedra. Feien les seves
escultures i se les enduien al camp: a les seves cases o petits tallers particulars. Fins aquell any
no hi havia hagut cap “Taller de treball de l’alabastre”, i fou a partir de llavors que es va
constituir el primer taller on s’ensenyava als artesans. Cal dir que en aquella època fins i tot els
nens treballaven als tallers i era al vespre/nit quan es podien dedicar a estudiar. En total hi ha
hagut 42 tallers a Sarral des de llavors, però els temps han anat canviant i els tallers també.
Tallers petits esdevingueren més grans degut a la forta tradició familiar i a la demanda tant
d’aquí com de fora. Però amb el temps les generacions i diferents raons han fet que s’hagi anat
perdent el treball artesà i actualment només queden oberts quatre tallers al poble i cap
explotació en marxa.

Figura 2. Figures elaborades pel mestre artesà Isidre Magre amb alabastre de Sarral.

Sobre els 1950s i 1960s es va començar a anar important alabastre des de Saragossa,
concretament de Fuentes de Jiloca, en blocs quadrats, però portar aquests blocs resultava car i
va durar poc. A partir del 1975 el que es va fer va ser portar, igualment des de l’Aragó, grans
boles d’alabastre en banyeres amb capacitat per uns 30000 kg. Actualment n’arriben unes
1500 tones anuals de boles, talls i plaques. A banda de la pedra blanca i grisa, aquesta pedrera
és l’única del món on s’extreu alabastre àgata
Actualment les pedreres actives d’alabastre tan sols són a l’Aragó i alguna a Navarra. A Sarral
no s’extreu res, des del 1975, i sobre el que es treballa és sobre l’alabastre de l’Aragó o sobre
petites existències que puguin tenir als tallers d’alabastre sarralenc. Sembla una contradicció,
però és la realitat, que quan hi havia molta gent treballant i picant pedra costava encertar
correctament el lloc per extreure el material i ara que hi ha mitjans i gent especialista en poder
sondejar, detectar i estructurar quins són els millors punts no es faci res.
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En el futur, l’alabastre pot tenir sortides ja que hi ha una necessitat, una demanda de peces
que no està al mercat. Però el problema pot ser que el treball i la venda del producte està
massa localitzat exclusivament a Sarral i voltants. Es poden arribar a trobar peces provinents
de la zona a països com Bèlgica, Alemanya, Canadà, a Nova York... Per tant, hi ha expectatives
o una bona possibilitat per obrir mercat.
El Grup Sarreal és el que gestiona l’arribada de material a Sarral, perquè els artesans i
empreses de la zona puguin treballar amb el material provinent de l’Aragó. El cert és que
aquesta empresa s’ha espavilat força bé i per tenir una idea de les possibilitats de mercat que
té l’alabastre cal dir que el 25% de l’alabastre en brut amb el que treballen es factura per
Europa; un 15% a la Xina; mentre que a l’Estat espanyol un 35%. A Europa, els llocs més
destacats són França i sobretot Volterra (Itàlia), on hi ha una llarga tradició que probablement
es manté més viva que a casa nostra. Pel que fa a la Xina, la quota de mercat és important i es
preveu que creixi ens els pròxims anys perquè hi ha un munt de projectes en marxa i el
producte amb l’etiqueta d’aquí els convenç. Parlant d’encàrrecs concrets recents de gran
magnitud, el grup és proveïdor de l’alabastre de la cripta de la Sagrada Família i del Liceu.
També ha estat associat amb estudis d’interiorisme de Milà, Nova York i Londres. Ara mateix,
el projecte més destacat és el Museu dels Drets Humans de Winnipeg, al Canadà (Pomares,
2013).
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4. El guix i l’alabastre
4.1 Caracterització del guix
4.1.1 Mineralogia
El guix és un mineral d’aparença blanca o incolora usualment, tot i que també pot presentar-se
amb tonalitats groguenques, vermelloses o fins i tot negres, a causa de les seves impureses. La
seva manifestació davant l’ull de les persones sol ser en forma de cristalls purs tabulars i
allargats masses fibroses o sedoses i, en ocasions formant puntes de fletxa o llança. Una
varietat particular del guix són els agregats en rosa del desert, que a vegades formen
importants acumulacions en zones desèrtiques. La seva ralla és blanca, mentre que la lluïssor
que presenta és sempre no metàl·lica, però a vegades sedosa, a vegades vítria i altres nacrada.
Per altra banda, segons la puresa i la qualitat del material es pot apreciar més o menys la seva
cristal·lització tabular, ja que té una exfoliació laminar molt bona i una duresa baixa (entre 1,5 i
2 en l’escala de Mohs). Està format per sulfat de calci dihidratat (CaSO4·2H2O) i que cristal·litza
en el sistema monoclínic. Pel que fa al seu pes específic o densitat aquest és de l’ordre de 2,3
g/cm3 fins màxims de 3. Es tracta d’un mineral petrogràfic (és a dir de composició variada,
sòlid, compacte i gairebé inalterable amb el pas del temps) formant la roca sedimentària
evaporítica del mateix nom.

Altres característiques bàsiques del guix són la seva diafanitat: transparent tirant a translúcid,
la baixa conductivitat tèrmica, a més no és resistent ni als agents atmosfèrics ni als esforços de
tracció i compressió i en presència d’aigua s’endureix ràpidament, si és que n’havia perdut
(Artigau Miralles i Playà Pous, 2011).

Figura 3. Mostres de guix de Torà.
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4.1.2 Varietats i cicles
· Guix primari: Són els sediments de guix que han donat lloc a capes dures, sense cap canvi
mineralògic ni textural significatiu des del moment de la seva sedimentació. En aquest grup es
troben els guixos selenites i els guixos laminats. Els principals processos geològics implicats en
la litificació són: l’enterrament, la compactació i la cimentació. Hi ha pocs casos en què les
roques de guix primari s’hagin fet servir com a ornamentals per a revestiments o escultures,
atès que generalment es presenten amb cristalls de guix de mida gran (varis centímetres), molt
difícils de tallar i treballar escultòricament (Artigau Miralles i Playà Pous, 2011).
· Anhidrita: Amb una densitat (2,9-3,0 g/cm3) superior a la del guix primari, no es ratlla amb
l’ungla, i que podrien ser adequades per a l’ús escultòric, ateses les seves propietats texturals
(generalment de gra fi i isòtropes), molt similars a les de l’alabastre guixenc. Tot i això, no
s’han usat amb aquesta finalitat ja que són roques que no es troben en superfície en grans
volums i són molt difícils d’explotar industrialment. Per tant caldria endinsar-se en la mineria
subterrània (Artigau Miralles i Playà Pous, 2011).
· Guix secundari: Serien les roques de guix que deriven de roques precursores a causa de la
hidratació del seu mineral constituent: anhidrita. La hidratació sol tenir lloc prop de la
superfície terrestre, per l’acció directa de les aigües de la pluja i les subterrànies sobre la roca
d’anhidrita. Tot i que el cert és que aquesta no acostuma a aflorar en superfície, encara que ho
pot fer en alguns fronts de pedrera quan aquests han eliminat totalment el recobriment de
guix secundari (Artigau Miralles i Playà Pous, 2011).
La majoria de les roques de guix secundari han sofert un cicle de transformacions complet, o el
que també es coneix com a diagènesi (Artigau Miralles i Playà Pous, 2011):
- Es van formar com a guix primari.
- Es van deshidratar i transformar en anhidrita durant l’enterrament profund.
- Finalment, l’anhidrita es van rehidratar i tornar a transformar en guix quan el dipòsit va
tornar a sortir a la superfície per efectes de la tectònica i l’erosió, anomenat guix secundari.
Tanmateix, algunes roques de guix secundari només han sofert una part del cicle: són les que
es van formar directament o prop de la superfície com a anhidrita. En aquest cas, van
romandre com a anhidrita durant l’enterrament i, més tard, es van hidratar generant guix
secundari quan van sortir de nou a la superfície (Artigau Miralles i Playà Pous, 2011).
Durant el procés de transformació de l’anhidrita en guix secundari, a part del canvi
mineralògic, la roca pateix diversos canvis texturals; en aquest procés es poden produir tres
varietats de guix secundari: guix alabastrí, guix megacristal·lí i guix porfiroblàstic. Malgrat que
poden existir molts dipòsits de guix secundari, només aquells que han desenvolupat la textura
alabastrina adequada durant el procés d’hidratació (guix alabastrí) són aptes per al seu ús com
a alabastre escultòric. Els cristalls dels guixos secundaris que no són guix alabastrí presenten
alguns inconvenients, com ara: són transparents (no translúcids), donen lloc a roques menys
compactes i amb major porositat (Artigau Miralles i Playà Pous, 2011).
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Figura 4. Guix secundari, probablement alabastrí, al terme municipal de Sarral, a la Conca de Barberà.

En la mateixa fase d’hidratació de l’anhidrita a guix secundari es formen estructures
d’hidratació, relacionades amb les diferents maneres com l’aigua subterrània accedeix a la
roca anhidrítica. Usualment, les estructures d’hidratació es manifesten per canvis de textures
cristal·lines i de coloració del guix, però no afecten les impureses ni el material encaixant, és a
dir, tan sols varia la textura del guix final, respecte a l’anhidrita precursora. Les principals
estructures d’hidratació que existeixen són vetes (freqüents en l’alabastre), estructures
massives i estructures concèntriques. Aquestes zones són especialment susceptibles a la
humitat i, evidentment, a l’acció directa de l’aigua (Artigau Miralles i Playà Pous, 2011).

4.1.3 L’alabastre
El terme alabastre es refereix a roques de composició sulfatada càlcica, constituïdes
principalment pel mineral guix (sulfat càlcic dihidratat, CaSO4·2H2O), essent aquesta un tipus
de roca evaporítica. Des del punt de vista escultòric, l’alabastre és simplement una roca de
guix que per la seva puresa, textura fina, to clar, isotropia i altres propietats físiques i
mecàniques permet ser tallada, polida i emprada en escultura o com a roca ornamental. En
general, la roca d’alabastre de gran puresa (guix alabastrí) està constituïda tan sols pel mineral
guix, per tant la seva composició química és estrictament de molècules de sulfat càlcic i
molècules d’aigua. Però, la realitat és que acostumen haver-hi petites impureses (minerals
acompanyants, que es poden trobar en quantitats inferiors al 2-3%, com argiles, carbonats,
matèria orgànica, sílice, anhidrita,...), les quals modifiquen rebaixen el grau de puresa, i poden
variar la densitat i la duresa de la roca, lleugerament. Així mateix, aquests minerals aporten les
diferents coloracions i tonalitats del material (Artigau Miralles i Playà Pous, 2011).
L’alabastre és una roca pràcticament monomineral (90-95% o més d’un sol mineral) i que
presenta les característiques pròpies del guix: alta solubilitat, duresa baixa (2 a l’escala de
Mohs), baixa densitat i valors baixos a la resistència, a la compressió, a la flexió, a l’abrasió i al
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xoc. Són roques dúctils i molt plàstiques en el seu comportament geològic. Està format
generalment per cristalls de guix de mida molt petita (normalment, per sota de 0,1 mm). Per
altra banda, són notablement sensibles als factors tèrmics, sobretot als canvis de temperatura.
No s’adapten bé als sobreescalfaments, que poden produir efectes de deshidratació local de la
roca (eliminació de totes o part de les molècules d’aigua de l’estructura cristal·lina mineral), en
particular en un rang de temperatures superiors a uns 60-70 ºC (Artal, 2006).
Taula 1. Propietats de l’alabastre (Artal, 2006; Artigau Miralles i Playà Pous, 2011).

Propietats de l’alabastre
Composició aproximada del
CaSO4·2H2O (pes %)
Duresa
Pes específic o densitat
Porositat
Coeficient d’absorció d’aigua
Solubilitat en aigua
Índex mig de resistència a la
geladicitat (capacitat del material
per resistir cicles successius de
congelació/descongelació estant
totalment impregnat d’aigua.)
Resistència als canvis tèrmics

Resistència a la compressió
Mòdul d’elasticitat
Resistència a la flexió
Resistència als àcids
Resistència al xoc
Comportament amb incidència
de llum

43 de SO3, 35 de CaO i 22 de H2O
2 a l’escala de Mohs
Entre 2,3 i 2,4 g/cm3
0,15, excepcionalment fins a 0,6%
Fins a 60oC=0%; a 110oC=5,2%
2,4 g/l (força soluble)
Assecat a 40oC: 0,94%
Assecat a 60oC: 0,68%

A 40oC: variació de pes del 2,8% i resistència a la flexió de
68,4 kg/cm2
A 60oC: variació de pes del 3,0% i resistència a la flexió de
8,8 kg/cm2
200 kg/cm2; sotmès a assaig de geladicitat, fins a 60oC pot
reduir la seva resistència fins un 35%
32 kg/cm2
80-82 kg/cm2
Variació de pes del 0,6% i pèrdua de resistència a la flexió
del 20%
38,3 cm
Opacitat als 110oC

Totes aquestes propietats fan que l’alabastre admeti un fàcil polit i una notable diversitat
d’acabats i textures en el treball escultòric, podent ser treballat amb eines habitualment
destinades a la fusta.
La seva terminologia només fa referència un tipus de textura, l’alabastrina, que només es
troba en un tipus de guix secundari. Per entendre el significat petrològic cal prestar atenció als
diferents orígens de les roques de composició sulfatada càlcica. Les roques de sulfat càlcic
(CaSO4) pateixen habitualment un cicle de transformacions que impliquen importants canvis
mineralògics, texturals i químics, i que bàsicament es tradueixen en la hidratació i
deshidratació de les molècules de sulfat càlcic, per addició o extracció de molècules d’aigua a
l’estructura cristal·lina. Així doncs, geològicament es parla de guix primari (CaSO4·2H2O),
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anhidrita (CaSO4) i guix secundari (amb composició química igual al guix primari, però amb
textura diferent), grup on es trobaria l’alabastre (Artigau Miralles i Playà Pous, 2011).

4.2 Ambient de formació
Les roques es poden classificar segons el seu origen en tres grans grups: ígnies, sedimentàries i
metamòrfiques. El guix forma part del grup de les roques sedimentàries; aquestes es formen a
partir de processos físics, químics i biològics que tenen lloc a la part més externa de l’escorça
terrestre. Aquests processos de formació són molt variats i originen roques de composició i
característiques molt diverses, si bé en termes generals són roques trobades en capes o
estratificades, amb gra de mida variable, porositat alta i duresa entre mitjana i baixa (Artigau
Miralles i Playà Pous, 2011).
En la formació d’una roca sedimentària participen diversos mecanismes i molt rarament els
seus components tenen origen i composició únics. Tanmateix, per establir una classificació es
té en compte la composició majoritària i el procés principal que ha intervingut en la seva
formació: decantació, precipitació bioquímica o precipitació química. D’aquesta manera, es
poden establir tres grups principals de roques sedimentàries: detrítiques, carbonàtiques i
evaporítiques (Artigau Miralles i Playà Pous, 2011).
El guix (i l’alabastre) és una roca del mineral de guix, que forma part del grup de les roques
sedimentàries evaporítiques. Aquestes es produeixen per precipitació inorgànica de sals
dissoltes a l’aigua quan aquesta s’evapora. Tenen textura cristal·lina, escassa o nul·la porositat
primària, pràcticament sense fòssils, i es troben associades tant a materials d’origen marí com
continental. Són roques monominerals, és a dir, constituïdes generalment per més d’un 90-95
% d’un sol mineral. La resta de components es troben dispersos per la roca i poden ésser molt
diversos: quars, carbonats, minerals de les argiles, matèria orgànica, òxids de ferro... La roca
rep el nom del mineral que la constitueix majoritàriament: guix (en aquest cas), halita o
anhidrita, entre d’altres (Artigau Miralles i Playà Pous, 2011).
En conjunt, tan les formacions de guixos de la Segarra, com les de la Conca de Barberà estan
constituïdes per les sals precipitades durant el període de l’Eocè i part de l’Oligocè inferior, és
a dir fa una mica més de 30 milions d’anys. Tot, a partir de l'evaporació del mar poc profund
que, entrant per l'actual golf de Biscaia, ocupava la depressió de l'Ebre fins al Bages, en el seu
extrem més llevantí.
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Figura 5. Part est de la conca d’avantpaís Ebre on es mostra que la zona estudiada formaren part fa milions d’anys
de l’antic mar que avui dia ocupa en gran part la depressió de l’Ebre (Ossó i Domínguez, 2012).

4.3 Aplicacions
Segons les condicions que presenten i les aplicacions que se’ls hi vulgui donar als guixos es
parla de diferents tipus:
· Guix recuit o mort (“de pintor”): No pren ni endureix a menys que se li afegeixin aglutinants,
com coles o resines, tipus pega grega.
· Guix ordinari o comú: És de color blanc brut, compost per diferents classes de pedres
guixenques i conté forces impureses. S’utilitza sobretot en la construcció
· Guix blanc: Sol ser una mica més fi que l’ordinari. És el que fan servir més els guixaires per a
les parets.
· Guix en motlles: S’obté de pedres de guix més pures. S’endureix i pren més ràpidament que
el blanc (aproximadament en 10 minuts ja està ben endurit), a la vegada que té més
resistència. S’utilitza principalment per fer motlles.
· Guix d’escaiola o d’alabastre: Sens dubte és el de millor qualitat. Tendeix a ser molt blanc
(quan no presenta impureses) i resistent. S’usa pels treballs acurats d’emmotllat i és el més
apropiat per a finalitats escultòriques.
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Les seves utilitats i aplicacions principals, determinades per la seva composició mineralògica,
depenen del tractament que se li dona al guix. Es pot coure, es pot micronitzar o simplement
es pot tallar, com en el cas dels guixos més bons, és a dir, els alabastres, els quals es destinen a
l’escultura a partir del tall al natural de la pedra.
Els guixos que es couen s’han utilitzat des de molts anys enrere amb fins relacionats amb la
construcció. Per exemple, han servit per l’elaboració de parets, envanets, revoltons,
revestiments (de parets i sostres) i inclús per pavimentar. Són molt útils com a additiu en
ciments, per exemple per a retardar la solidificació del ciment, com a fundent ceràmic o com a
aïllant tèrmic, ja que el guix no és bon conductor ni de calor ni d’electricitat. En una època més
recent, han esdevingut importants per aplicacions mèdiques, com ara en odontologia per a
confeccionar motllos de dentadures, en traumatologia per a immobilitzar ossos i facilitar la
seva regeneració en fractures, o en altres aplicacions quirúrgiques. També pot servir com a
fertilitzant per sòls utilitzant el mineral després de ser polvoritzat, per l’elaboració del guix
d’escriure a la pissarra (la base és d’un tipus d’argila) o per obtenir àcid sulfúric (H2SO4). Alguns
guixos també es poden coure de determinada manera per ser processats com a elements de
decoració posteriorment.
Per altra banda, els guixos que es micronitzen, és a dir, que es procedeix a reduir-los-hi el
diàmetre mitjà de les seves partícules, de material sòlid, tenen propietats com les següents
(Pijoan, 2013):
· Com a càrrega per fer paper i cartró.
· Per la fabricació de pintures, coles, massilles, pigments, adhesius i derivats.
· Com a càrrega i mescles en resines.
· Correctors de pinsos per alimentació animal.
· Per additius alimentaris.
· Carències i correctors del terreny.

4.4 Tractament del guix i l’alabastre
4.4.1 Tractament del guix
Cocció del guix
Antigament, el guix es coïa per eliminar al màxim les partícules d’aigua que contenia (a partir
de 200oC ja és suficient), en forns construïts als peus d’algun turó o de les mateixes pedreres.
Hi havia moltes tipologies de forns de guix: oberts, tancats, rodons, quadrats... Això sí, tots els
forns es construïen en un pendent i més o menys excavats al terreny, amb pedra seca i
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almenys la part de dintre amb una pedra que no fos guix, per no ser cuit (Crespillo i Clotet,
2008).

Figura 3. Estructura d'un forn de guix molt ben conservat de Súria, al Bages
http://www.xtec.cat/~jgirabal/materialsgeolo/fornsguix.pdf.

La pedra s’arrencava i com que era compacte es barrinava amb dinamita. A continuació calia
omplir el forn amb la pedra del guix. Es començava fent una falsa cúpula recolzada a la
banqueta. Per evitar l’esfondrament es podia reforçar amb elements més consistents, per
exemple barres metàl·liques. Per sota la cúpula o volta, quedava l’espai lliure per fer el foc, la
fogaina. Un cop el forn quedava ple (s’intentava que no quedés molt saturat) es procedia a la
cuita. En la cuita es cremaven tot tipus de feixos. Calia mantenir alimentat el foc perquè el
procés podia durar més de dos dies. Quan arribava el moment de parar, es deixava de fer foc i
es tapava la boca del forn amb feixos de llenya per mantenir-lo calent durant el màxim de
temps per assegurar una cocció perfecta (Crespillo i Clotet, 2008).

Figura 4 Secció molt representativa d’un forn antic de guix
(http://www.xtec.cat/~jgirabal/materialsgeolo/fornsguix.pdf).
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Quan la càrrega s’havia refredat prou, s’anava esbotzant per la boca del forn eines, com
forques, i es recollia amb pales. Els trossos més grans calia trencar-los amb alguna maceta. El
guix cuit s’abocava al molí, on es convertia el molí en pols, que és la forma en que s’utilitza. El
guix mòlt baixava per la tremuja, que a la part de dalt havia de tenir un garbell, el qual retenia
les pedres que poguessin haver-hi. La tremuja es buidava per sota, on s’omplien els sacs per
vendre.
Actualment, el guix natural s'extreu de pedreres a cel obert en bancades compactes
(normalment), o subterrànies, utilitzant màquines perforadores especials, com per exemple
excavadores amb martells pneumàtic, retroexcavadores, pales..., i explosions controlades. Un
cop extreta es fa una primera trituració per reduir la mida de les pedres i facilitar les etapes
posteriors. A continuació, s’emmagatzema per garantir la continuïtat del procés de producció
així com una òptima homogeneïtat entre els lots d'extracció. Després es fa el garbellat, ja que
és necessari separar i controlar les grandàries de partícules de guix per a obtenir les propietats
de producte requerides.

Figura 5. Excavadora sobre erugues amb Martell pneumàtic, en una explotació de Pira (Pijoan, 2013).

Llavors té lloc la calcinació, que avui en dia es produeix de manera molt industrialitzada, en
forns ben preparats. Normalment es buscar obtenir per a la construcció el sulfat càlcic
hemihidratat (CaS4+1/2H2O), altrament conegut com a “guix cuit”, el qual s'obté mitjançant la
deshidratació parcial del guix natural o sulfat càlcic dihidratat (SO4Ca+2H2O) a temperatures
entre 120oC i 180oC. Per obtenir anhidrita en alt grau de puresa cal escalfar a més
temperatura, fins a un 200oC, o a més temperatura si es vol obtenir sofre a partir de
l’anhidrita. Així doncs, l'estructura i les propietats del producte final depenen directament de
les condicions de calcinació emprades (temperatura, pressió, velocitat).
Després del procés de calcinació, el guix es mol per a obtenir pols. Un cop que el guix és mòlt,
es pot procedir a l'ultima etapa que és el barrejat. Amb una selecció d'additius s’afinen les
propietats del producte per a respondre a les necessitats dels clients pel que fa a temps
d'enduriment, viscositat, porositat, color, resistència mecànica... Tot seguit es fa l'embalatge,
escollit per tal que els productes estiguin ben protegits i mantinguin la qualitat durant tot el
seu trajecte fins a arribar a l'usuari final.
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Avui en dia també es fan molts assajos de laboratori, que es porten a terme en diverses etapes
de producció per a garantir que tots els productes compleixin les especificacions exigides
abans de ser envasats i expedits.

Micronització del guix
La micronització és el procés de reduir el diàmetre mitjà de partícules de material sòlid, per
tant el guix no es cou i continua essent sulfat de calci dihidratat. És una tècnica més nova que
la cocció del guix i usualment té aplicacions dins la indústria farmacèutica, per la qual cosa té
sentit que es vulguin obtenir diàmetres d’escala del nanòmetre de les partícules.
Les tècniques tradicionals de micronització estan basades en la fricció per reduir la mida de la
partícula. Per exemple, un molí típic industrial amb un tambor de cilindre metàl·lic, el qual
normalment conté esferes d’acer. A mesura que el tambor gira les esferes de dins xoquen amb
les partícules del sòlid i les aixafen fent-les de menor diàmetre.
Els mètodes moderns fan servir un fluid supercrític en el procés de micronització. Les tècniques
més utilitzades d'aquesta categoria inclouen el procés RESS (ràpida expansió de solucions
supercrítiques), el mètode SAS (anti-dissolvent supercrític) i el PGSS (partícules de solucions de
gas saturat). En els tres mètodes, l'efecte que produeix el petit diàmetre de les partícules
sòlides és la sobresaturació que es produeix en el moment de la formació de partícules, i que
figura amb més detall en el cas del procés RESS. A més, totes aquestes noves tècniques no
exigeixen llargs temps de processament, com passa en el cas dels mètodes tradicionals.
En el RESS, el fluid supercrític s'utilitza per dissoldre el material sòlid a alta pressió i
temperatura, formant així una fase supercrítica homogènia. Posteriorment, la solució
s'expandeix a través d'un filtre i es formen les petites partícules.
En el mètode SAS, el material sòlid es dissol en un dissolvent orgànic i un fluid supercrític i
llavors és forçat per mitjà de pressió a dissoldre’s en el sistema. D'aquesta manera, el volum
del sistema s'expandeix, cosa que fa disminuir la densitat, i de retruc la solubilitat del material
d'interès disminueix. Com a resultat, el material precipita com un sòlid amb un diàmetre de
partícula molt petit.
En el cas del PGSS, el material sòlid es fon i el fluid supercrític es dissol en ell, com en el cas del
mètode de SAS. No obstant això, en aquest cas, la solució es veu obligada a expandir-se a
través d'un filtre, i d'aquesta manera es formen les partícules de l’ordre del nanòmetre.

4.4.2 Tractament de l’alabastre
Per extreure l’alabastre de la natura en quantitats importants, en aquesta zona de la Conca de
Barberà, el material usat era la dinamita, mai pólvora. Posteriorment perquè pogués ser
treballat havia de tenir una presència similar al marfil, és a dir, ben compacte. És molt
important que abans de començar a treballar-lo es detecti una bona qualitat i mida. La càrrega
es feia amb excavadores cap al camió i aquest el transport fins els tallers.
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Un cop al taller es procedia, o més ben dit, es procedeix encara avui en dia en els tallers actius,
al tall en diferents gruixos amb serres fins a obtenir les dimensions adequades segons el que es
vulgui elaborar. Llavors, el torn esdevé un element clau en l’elaboració del producte, així com
la creativitat i l’habilitat de l’artesà. El torn gira i amb unes eines (escarpres, cisells) es va
modelant el material. Un cop acabada la peça, es poleix amb paper de vidre i se li donen els
acabats amb cotó amb cera. Cal dir que tot el treball de l’alabastre és en sec i que, a més a
més, en determinades ocasions l’ús de plantilles de fusta o cartró per retallar figures és molt
emprat.
Altres punts a tenir en compte són que tot el treball de peces d’alabastre a la zona de Sarral és
actualment sobre encàrrec. Hi ha una tècnica que consisteix en bullir l’alabastre i fa que passi
de ser més translúcid a més blanc tirant a opac. Així doncs, hi ha diferents alternatives
d’acabats, segons els gustos.

Processament en detall de l’alabastre
Elecció del material
Es selecciona el material de treball en funció del que es vol aconseguir. Per tant, l’elecció ha
d’estar lligada a la idea a representar. Els tipus d’alabastre estan diferenciats per les següents
propietats: color, translucidesa, vetes (densitat, color i intensitat), homogeneïtat de la pedra i
compacitat. L’elecció del material és molt important, ja que executant la mateixa peça amb un
tipus d’alabastre o un altre, s’obtenen resultats molt diferents. El que té el gra més fi sol ser el
més adequat per l’escultura i el tall perquè es més compacte i presenta menys risc de ruptura.
En l’alabastre es poden trobar incrustacions de cristalls i vetes, o altres defectes. Els cristalls
solen aparèixer en blocs amb gra més gran, aquests salten amb relativa facilitat, amb la qual
cosa una pèrdua de volum en el treball realitzat. Aquest alabastre pot ser adequat per la
fabricació d’aplacats (Artal, 2006).
Manipulació
L’alabastre és un mineral resistent com element estructural però tou, és a dir, es ralla o marca
amb facilitat, cosa a tenir molt en compte alhora de tractar-lo. S’ha d’evitar deixar-lo mal
recolzat o donar-li cops, ja que si rep cops es marca fàcilment i només es podran eliminar les
marques reduint el volum en la zona afectada (Artal, 2006).
Serrat
La seva duresa, 2 a l’escala de Mohs, farà que es pugui tallar amb gairebé qualsevol tipus de
serra. La decisió de la serra més adequada va en funció del procés d’execució. Les que més
s’utilitzen són: serres de cinta o vertical (molt eficaces per tallar material o peces quadrats), de
disc, de fil i manuals. Quan es tracta de tall del material en brut és adequat usar serres amb les
dents de la fulla força separades, per anar més ràpid a tenir una forma exterior aproximada. En
canvi, quan s’han de fer marques definitives o acabats de les peces, s’utilitzen dentats fins per
tal d’evitar un excés de material i tenir una bona definició de l’estructura final (Artal, 2006).
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Figura 6. Serra de cinta o vertical (http://www.siafa.com.ar/notas/nota121/sierra.htm).

Escalabornat
És el procés de treure, amb una eina tallant, les parts més bastes i sobrants de la peça. És molt
important fer-ho curosament, sense pressionar excessivament, per evitar donar-li cops a la
peça, degut a la seva baixa duresa i també perquè no es vol perdre la marcada translucidesa
que té. Normalment es diferencien els tipus de escalabornats segons procediment mecànics o
manuals (Artal, 2006):
- Escalabornat per mitjà de serres manuals, punters, cisells i macetes.
- Escalabornat per mitjà de serres de cinta, esmoladores angulars o rectes i martells
pneumàtics. Actualment és el procés més utilitzat, tant en tall com en escultura.

Figura 7. Exemples de cisells (Gran Enciclopèdia Catalana).

Definició del volum
Un cop obtinguts els primers volums de la peça més perfilats, després de l’escalabornat, es
segueix eliminant material mitjançant processos manuals o mecànics. Quan la peça sigui gran i
encara quedi bastant material sobrant convindrà fer servir esmoladores angulars amb
diferents discs d’escalabornat. Aquest mètode és ràpid si l’espai ho permet. Si hi ha poca
quantitat de material sobrant, es podrà fer a través d’esmoladores rectes, cisells, escarpres,
raspes,etc (Artal, 2006).
Acabats
Es fa quan el procés de tall està en un estat avançat, i el que es fa és repassar la peça amb útils
com raspes de dentat fi, llimes d’escultor, cisells, gúbies, i per acabar paper de vidre de
diferents grans (començant pels de gra més bast i acabant pels fins). Quan més fi sigui aquest
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paper de vidre més tancada quedarà la superfície exterior, d’aquesta manera s’obté una
brillantor cèria molt bonica i natural. Com a toc final, a la peça se li solen aplicar coses com
cotó amb cera, productes hidròfugs o vernís, d’acord amb la destinació final del producte
(Artal, 2006).
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5. Àrea d’estudi
5.1 Situació geogràfica
5.1.1 La Segarra
La comarca de la Segarra, a la província de Lleida, presenta diferents emplaçaments amb
guixos localitzats geogràficament en sectors diferents. El primer dels sectors estudiats
d’aquesta comarca, de la província de Lleida, es troba en la seva part més oriental, a tocar de
la comarca veïna, l’Anoia, una zona que també es coneix com l’Alta Segarra. Els punts S3 (en
aquest punt també es recollí mostra d’aigua del Riu Llobregós) i S4 es troben al límit del
municipi de Torà, endinsant-se una mica a Castellfollit de Riubregós (Anoia). Mentre que S5, S6
i la recollida d’aigua de la Riera dels Horts es troben al terme municipal de Biosca. Tota
aquesta zona està a uns 15 quilòmetres al nord-est de Cervera, la capital de comarca.
L’altra àrea amb important presència de guixos de la Segarra es troba al municipi de Ribera
d’Ondara, tant al nord com al sud del nucli de Sant Antolí i Vilanova. Així doncs, els punts S7,
S8, S9 i S10 estan dins d’aquest terme municipal. El sector és a menys de 10 quilòmetres de
Cervera en direcció sud-est, i és fàcil arribar-hi ja que és al costat de la mateixa autovia A-2, en
ambdues bandes.
També s’ha estudiat un altre punt, el S1, a Sant Ramon, on podien haver-hi indicis de guixos,
però en els treballs de camp no es van trobar mostres significatives. En canvi, es trobaren
importants nivells calcàries i una explotació activa d’elles. El punt està situat a menys de 10
quilòmetres a l’est de Cervera, prop de la carretera C-25.

Figura 8. Situació geogràfica dels punts estudiats amb guixos a la Segarra (ICGC).
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5.1.2 La Conca de Barberà
La Conca de Barberà, a la província de Tarragona, presenta guixos de major qualitat, localitzats
principalment a la zona de Sarral. En total 6 punts estudiats en aquest indret. Concretament
els punts CB1, CB2 (inclou recollida d’aigua del Riu de la Salada), CB6 i la recollida d’aigua del
Riu d’Anguera estan situats al mateix municipi de Sarral. Mentrestant els punts CB4 i CB5 estan
a cavall entre els termes municipals de Pira i Barberà de la Conca, tot i que molt més a prop del
nucli urbà del primer. El CB3 es troba plenament a la població de Pira, a menys d’un
quilòmetre al sud-oest de la població. Tot aquest sector de guixos es troba al voltant de la
carretera C-37, a menys de 10 quilòmetres de la capital de la comarca, Montblanc, en direcció
nord-est respecte aquest.
El punt CB7 es troba ubicat a la part més oriental de la Conca de Barberà, al terme municipal
de Pontils, just al costat del nucli de Valldeperes. Es tracta d’una àrea molt remota, amb
comunicacions força limitades i amb un relleu força accidentat. Si pot accedir passant per les
carreteres T-201 i TV-2011 des de Santa Coloma de Queralt o des de la banda d’Igualada,
després de passar per la C-37, la B-220 i finalment la mateixa TV-2011, on es troba el nucli de
Valldeperes.

Figura 9. geogràfica dels punts estudiats amb guixos a la Segarra (ICGC).
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5.2 Situació geològica
5.2.1 La Segarra
Les formacions geològiques de la Segarra corresponen gairebé totalment a l’Oligocè,
compreses en la fossa que s’estén entre els Pirineus i la Serralada Prelitoral, espai ocupat pel
llac interior de Catalunya (antic mar salat), on desguassaven les torrenteres de les altituds
riberenques aportant materials en dissolució als corrents. En buidar-se part del Terciari a causa
dels moviments del Miocè aparegué el relleu del fondal, reposant amb un gruix considerable
sobre les roques primàries. La naturalesa és la pròpia del seu període de formació: calcàries i
margues roges i blavoses, per efecte dels òxids de ferro i magnesi, alternen amb argiles,
molasses i bancs de guix, margues calcàries i gredoses de colors grocs i moradencs, a causa
dels silicats, i calcària argilosa on es troben els fòssils de l’època: mol·luscs, algun vertebrat
mamífer, rèptils i molt abundants vegetals arborescents, la majoria en estat de motlle (Gran
Enciclopèdia Catalana; ICGC).
Es troben considerables jaciments de margues i calcàries grises, resultat de sedimentació de
terrenys pantanosos, a la vall del riu d’Ondara, Ivorra i altres punts, els quals són explotats en
regular escala per a l’obtenció de ciment natural. Hi ha guix, sobretot del priabonià (eocè
superior) i de l’eocè inferior, en moltes localitats, com Ivorra, Biosca i Torà, Ribera d’Ondara,
però ha estat poc aprofitat fins a dia d’avui ja que es creu que la seva aquositat és excessiva.
En canvi, la pedra calcària de qualitat és molt abundant, generalment extreta en blocs de
matèria compacta, molt fina i de bon treballar. En algunes pedreres, com a les de Pomar i Sant
Ramon, la pedra surt tallada fàcilment (Gran Enciclopèdia Catalana; ICGC).

Figura 10. Mapa geològic per situar l'emplaçament S1, a Sant Ramon, Segarra (ICGC).
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Figura 11. Mapa geològic situant els punts estudiats de Torà i Biosca, a la Segarra (ICGC).

Llegenda geològica de la Segarra (St.Ramon, Ivorra, Torà, Biosca)
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i els torrents. Holocè.
Dipòsits col·luvials. Argiles amb còdols angulosos dispersos. Holocè
Llit actual, plana d’inundació ordinària i terrassa més baixa (0-2 m). Holocè recent.
Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials). Plistocè.
Argiles vermelles i margues grises amb intercalacions de gresos i calcàries. Oligocè inferior.
Margues amb intercalacions de calcàries. Oligocè.
Calcàries micrítiques. Rupelià.
Margues, calcàries i gresos. Formació Molassa de Solsona. Oligocè.
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Holocè.
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Plistocè terminal – Holocè basal.
Dipòsits al·luvials no diferenciats. Holocè.
Glacis d’acumulació. Argiles amb còdols. Plistocè - Holocè.
Gresos i argiles. Forma part de la Seqüència d’Ivorra. Oligocè inferior.
Margues, limonites i gresos amb intercalacions de conglomerats. Formació Molassa de Solsona.
Oligocè.
Margues grises i gresos amb intercalacions de guixos. Eocè – Oligocè.
Alternança de margues, margocalcàries i calcàries micrítiques. Inclou la Formació Capes de Torà.
Eocè – Oligocè.
Margues, gresos, margocalcàries i calcàries. Inclou la formació Complex lacustre de Sanaüja. Eocè –
Oligocè.
Guixos i margues. Formació Guixos de Balbastre. Priabonià.
Margues i calcàries. Eocè – Oligocè.
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Gresos, lutites vermelles i margues. Forma part del Complex lacustre de Sanaüja. Eocè – Oligocè.
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Plistocè superior.
Gresos i argiles. Forma part de la Seqüència de Sant Ramon. Oligocè.

Figura 12. Mapa geològic situant els punts estudiats de Ribera d’Ondara, a la Segarra (ICGC).

Llegenda geològica de la Segarra (Ribera d’Ondara)
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i els torrents. Holocè.
Dipòsits col·luvials. Argiles amb còdols angulosos dispersos. Holocè
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Holocè.
Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials). Plistocè.
Argiles vermelles i margues grises amb intercalacions de gresos i calcàries. Oligocè inferior.
Margues amb intercalacions de calcàries. Oligocè.
Calcàries micrítiques. Rupelià.
Margues, calcàries i gresos. Formació Molassa de Solsona. Oligocè.
Margues grises amb intercalacions de gresos i calcàries. Oligocè.
Margues. Oligocè.
Alternança de guixos i margues. Formació Guixos de Talavera. Oligocè inferior.
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5.2.2 La Conca de Barberà
La majoria de formacions, tan de la zona de Sarral com de la zona de Valldeperes, són
formacions de la mateixa època que les de la Segarra, aproximadament. Són formacions amb
més de 30 milions d’anys d’antiguitat, compreses principalment entre l’oligocè i l’eocè, tot i
que en aquests indrets de la Conca de Barberà hi ha més predomini de materials de l’eocè. Les
margues i les lutites, principalment argiles, es combinen amb nivells de guixos, i amb
presències més puntuals de calcàries i conglomerats. Els nivells de guixos més bons coneguts,
els quals han estat explotats a la zona de Sarral són principalment de l’època del Priabonià i
Bartonià, mentre que els de Valldeperes són més aviat de l’època immediatament anterior, el
Lutecià.
L’alabastre de Sarral i Pira forma part de les unitats evaporítiques de la Conca de Barberà.
Aquest conjunt ampli es troba present en tres gran grups estratigràfics: Grup Cornudella; Grup
Barberà (Formació Sarral i Formació Montblanc) i Grup Scala Dei (Formació Blancafort,
Formació Montsant i Formació Margalef), i en cadascun d’aquests grups es distingeixen
diferents unitats de guixos (Artigau Miralles i Playà Pous, 2011).

Figura 13. Dos nivells de guixos ben diferenciats, alternats principalment amb argiles, i també margues (ICGC).

Les unitats guixenques més pures de la Conca de Barberà són constituïdes íntegrament per
guix secundari, presentant-se principalment en la varietat alabastrina (en alguns casos
porfiroblàstica). Les parts de les capes de guix que presenten una qualitat d’alabastre són, en
primer lloc, els grans nòduls, constituïts principalment per guix microcristal·lí força pur, i en
segon lloc, algunes àrees massives, en les quals no s’observen amb claredat les estructures
sedimentàries i que sovint poden contenir major quantitat de minerals acompanyants, com
calcita, sílex, argiles, etc (Artigau Miralles i Playà Pous, 2011).
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Un altre aspecte específic d’aquests jaciments que també cal considerar és la relació entre les
capes de guix i els nòduls de sílex. En general, només les capes de guix de gruix superior als 3m
presenten sílex, en ocasions amb certa abundància, tot i que la potència no és el que
condiciona la presència de sílex, sinó que el condicionant és la pròpia varietat de guix (Artigau
Miralles i Playà Pous, 2011).
El Membre Pira (tram superior de la Formació Montblanc) conté els nivells de guix millor
desenvolupats d’aquesta zona (Artigau Miralles i Playà Pous, 2011):
· Nivell inferior: És el tram principal i inclou diverses capes de guix amb gruixos importants,
alguns superior als 5 metres. És el nivell amb més antigues explotacions entre Sarral i el nord
de Pira. Les capes de guix alternen amb capes de lutites i sorres vermelles.
· Nivell superior: En canvi aquest nivell està format principalment per lutites i margues grises,
entre les que s’intercalen algunes capes de guix. Tanmateix, aquests guixos són clarament
diferents dels del nivell inferior de la unitat. Es tracta de guixos laminats, amb cristalls
pseudomòrfics. Són guixos massius. Aquestes capes de guix marquen el trànsit als carbonats,
margues i gresos de la formació immediatament superior, la Formació Sarral.

Figura 14. Mateixa formació geològica que apareix a la Figura 16, on es veu que el nivell inferior és clarament més
gruixut. Correspon a l’emplaçament del punt CB6, a Sarral (ICGC).

Tanmateix, en aquest zona, sobretot entre Sarral i Ollers, es troben afloraments remarcables
de guixos que pertanyen als nivells de Guixos de Pira i Sarral de la Formació Sarral. Els nivells
es troben formats per alternances de guixos i barreges de calcàries i lutites rogenques.
Ocasionalment, es combinen amb la presència de trams de dolomies amb sílex. Aquests
materials s’inclouen dintre del Complex Al·luvial de l’Anoia, que va arribar a tenir una màxima
extensió d’uns 250 km2. Entre els minerals presents, a més a més del guix (mineral majoritari,
realment molt competent), hi ha l’anhidrita i l’hemihedrita. Alhora es denoten petites
presències de caolinita i calcita. Per últim, en zones més elevades també hi ha afloraments dels
nivells de calcàries amb lutites i gresos de tonalitats eminentment ocres de la Formació
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Blancafort, integrant del Complex Al·luvial del Montsant (Barberà Bota, 1999; Mata Perelló i
Sanz Balagué, 2013).

Figura 15. Mapa geològic situant els punts estudiats a la zona de Sarral i Pira, a la Conca de Barberà (ICGC).

Llegenda geològica de la Conca de Barberà (Sarral, Pira, Barberà de la Conca)
Alternances de gresos i lutites vermelles, amb nivells de conglomerats i guixos. Oligocè inferior.
Alternances de gresos i lutites vermelles, amb intercalacions de conglomerats. Priabonià Oligocè inferior.
Margues i calcàries. Eocè – Oligocè.
Margues grises i gresos amb intercalacions de guixos. Eocè – Oligocè.
Gresos i margues amb intercalacions de guixos. Bartonià – Priabonià.
Conglomerats, gresos i margues vermelles. Priabonià.
Gresos. Bartonià – Priabonià.
Margues amb nivells de guixos i argiles. Bartonià – Priabonià.
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i els torrents. Holocè.
Llit actual, plana d’inundació ordinària i terrassa més baixa (0-2 m). Holocè recent.
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Figura 16. Mapa geològic situant el punt estudiat de Valldeperes (Pontils), a la Conca de Barberà (ICGC).

Llegenda geològica de la Conca de Barberà (Valldeperes)
Margues grises, calcàries taulejades i laminades i gresos calcaris. Eocè – Oligocè.
Alternances de gresos i lutites vermelles, amb intercalacions de conglomerats. Priabonià - Oligocè
inferior.
Conglomerats, gresos i margues vermelles. Priabonià.
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i els torrents. Holocè.
Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials) Plistocè.
Margues i gresos. Priabonià inferior.
Lutites i margues gris groguenques amb intercalacions de gresos i calcàries bioclàstiques. Formació
Lutites i Gresos del Boix. Priabonià.
Calcàries biomicrítiques. Bartonià.
Margues blaves fossilíferes amb limonites vermelles. Bartonià.
Gresos i calcàries amb ciment esparític. Bartonià.
Calcàries micrítiques amb nivells de margues i lignits. Cuisià – Lutecià.
Calcàries micrítiques i guixos. Cuisià – Lutecià.
Argiles i gresos amb alguns guixos. Cuisià – Lutecià.
Gresos. Cuisià – Lutecià.
Margues i argiles alternant amb calcàries. Cuisià – Lutecià.
Calcàries i dolomies. Ilerdià.
Argiles vermelles i gresos. Conté dipòsits de bauxita. Paleocè.
Calcàries micrítiques i dolomies. Fàcies Muschelkalk inferior. Triàsic mitjà – superior.
Dolomies i calcàries. Fàcies Muschelkalk superior. Triàsic mitjà – superior.
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6. Metodologia
La metodologia de treball es desglossa en dos apartats principals, precedits d’una recerca
bibliogràfica sobre els indrets d’estudi, els materials i afloraments més interessants des del
punt de vista històric i d’aplicacions. Per tant, la recerca prèvia resultà essencial per tenir ben
seleccionats els emplaçaments, al mateix temps que per saber quins eren els anàlisis i assaigs
de laboratori més convenients pels materials a tractar. A partir dels treballs de laboratori se’n
desprenen uns resultats que donen una idea bastant exacte de la qualitat de les mostres de
guix, la seva puresa, així com les possibles aplicacions que se’n poden derivar.

6.1 Treballs de camp
Els treballs de camp consistiren en un seguit d’exploracions del terreny amb diferents
aturades i recollides de mostres de guix en punts significatius. En total s’han estudiat 8 punts
geogràfics diferents amb guixos a la Segarra i 7 a la Conca de Barberà, per tant un total de 15
punts diferents amb obtencions de mostres. Al mateix temps, es recolliren mostres d’aigua per
tal de fer una avaluació de possibles contaminacions dels cursos fluvials degut als sulfats
càlcics dels guixos. Varen prendre’s dues mostres a la Segarra: al Riu Llobregós, just al punt S3,
i a la Riera dels Horts, un petit afluent del Llobregós; i dues mostres més a la Conca de Barberà:
al Riu de la Salada, al costat del punt CB2, i al Riu d’Anguera.
Complementàriament, s’han recollit mostres de calcària de Sant Ramon (Segarra), perquè
inicialment hi havia la hipòtesi que poguessin haver-hi nivells significatius de guixos. Això no ha
esdevingut així, i finalment s’ha optat per fer una petita il·lustració i caracterització
complementària d’aquesta calcària.
A continuació hi ha la relació d’emplaçaments estudiats i un recull fotogràfic sobre punts
representatius visitats en els treballs de camp:
Taula 2. Relació d’emplaçaments de recollida de mostres al camp.

Nomenclatura
S1
S3

Nomenclatura
CB1
CB2

S4
S5

Mostres (Població)
Calcària (St. Ramon)
Guix, recollida d’aigua del
Riu Llobregós (Torà)
Guix (Torà)
Guix (Biosca)

S6

Guix (Biosca)

CB5

S7
S8

Guix (Ribera d’Ondara)
Guix (Ribera d’Ondara)

CB6
CB7

S9
S10
Recollida
d’aigua de la
Riera dels Horts

Guix (Ribera d’Ondara)
Guix (Ribera d’Ondara)
Recollida d’aigua de la
Riera dels Horts (Biosca)
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CB3
CB4

Mostres (Població)
Guix (Sarral)
Guix, recollida d’aigua del
Riu de la Salada (Sarral)
Guix (Pira)
Guix (Pira - Barberà de la
Conca)
Guix (Pira – Barberà de la
Conca)
Guix (Sarral)
Guix
(Valldeperes,
Pontils)

Recollida
Recollida d’aigua de la
d’aigua del Riu del Riu d’Anguera (Sarral)
d’Anguera
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Figura 17. Pedrera activa de calcària a Sant Ramon (Segarra), corresponent al punt S1.

Figura 18. Pedrera activa de calcària a Ivorra (Segarra), on només es va fer una visita, sense recollir mostres.

Figura 19. Formació amb presencia notable de guix, on està situat el punt S3, a Torà (Segarra)

Vicenç Torras Giralt. EPSEM. 2014

Pàgina 36

El guix de la Conca de Barberà i la Segarra

Figura 20. Nivells de guixos corresponents al punt S8, al nord del nucli de St. Antolí i Vilanova, del municipi de
Ribera d’Ondara (Segarra).

Figura 21. Formació de guixos corresponents al punt S10, al sud del nucli de St. Antolí i Vilanova, del municipi de
Ribera d’Ondara (Segarra).

Figura 22. Punt de mostreig CB2, a l’antiga Presa Romana, prop de Sarral (Conca de Barberà).
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Figura 23. Importants nivells de guixos al sud de Pira (Conca de Barberà), al punt CB3, on l’aigua cobreix una
antiga explotació.

Figura 24. Entre Sarral i Pira els nivells hi ha bons nivells, tot i que en el punt CB5 força alternats amb altres.
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Figura 25. Antic forn de guix, prop del punt CB6 (Sarral, Conca de Barberà)).

Figura 26. El punt CB6 (Sarral) és possiblement on els nivells de guixos alternats principalment amb argiles, i
també amb algunes margues i calcàries, es veuen millor.

Figura 27. Mostra de guix del punt CB7, de Valldeperes, al terme municipal de Pontils (Conca de Barberà).
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6.2 Treballs de laboratori
6.2.1 Composició química. Fluorescència de raigs X (FRX)
La fluorescència de rajos X (FRX) és una tècnica d’anàlisi espectroscòpica, ideal per determinar
les composicions químiques de mostres difícils de posar en solució. És una tècnica comparativa
en que les mostres s’analitzen davant una recta de calibrat preparada amb mostres patró de
concentracions ja conegudes (Universitat de Barcelona).
Utilitza l'emissió secundària o fluorescent de radiació X generada en excitar una mostra amb
una font de radiació X. La radiació X incident o primària expulsa electrons de capes interiors de
l'àtom. Els electrons de capes més externes ocupen els llocs vacants, i l'excés energètic
resultant d'aquesta transició es dissipa en forma de fotons, radiació X fluorescent o
secundària, amb una longitud d'ona característica que depèn del gradient energètic entre els
orbitals electrònics implicats, i una intensitat directament relacionada amb la concentració de
l'element en la mostra (Universitat de Barcelona).
L’anàlisi per FRX inclou una preparació prèvia de les mostres que pot ser de dos tipus, pastilles
(serveixen per analitzar els elements minoritaris de la mostra) o perles (pels elements
majoritaris de la mostra), depenent dels elements a determinar (Universitat de Barcelona).

Preparació de perles per a la fluorescència de raig X
L’objectiu de la preparació de perles és minimitzar, per dilució de la mostra original, l’efecte
matriu produït per les interaccions entre els 10 elements químics majoritaris presents en la
mostra concentrada. La dilució de la mostra fa que s’obtinguin, a més a més, uns rangs molt
amplis de treball i així es pugui quantificar un major nombre de matrius amb el mateix tipus de
preparació i la mateixa recta de calibratge, fet que facilita i abarateix el manteniment dels
calibratges i les mesures.
En el cas dels elements majoritaris en matrius geològiques, les perles es preparen a partir
mostra seca, amb una mida de partícula inferior a 50 µm, que es dilueix en relació 1:20 amb
tetraborat de liti. La perla obtinguda s’interpola en una recta de calibratge confeccionada amb
mostres geològiques de referència internacional preparades seguint el mateix procés que en
les mostres.
Reactius utilitzats:
- Tetraborat de liti (Li2B4O7)
- Iodur de liti (LiI)
- Solució de LII al 50% (5mg en 10 ml) en aigua desionitzada
Aparells:
- Perladora “Perle’X”
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- Balança analítica amb sensibilitat de 0,1 mg
Preparació:
1. Posar la mostra triturada a l’estufa per tal d’assecar-la a uns 110oC.
2. Deixar refredar la mostra a l’assecador.
3. Comprovar que es disposa de tot el material necessari i que s’han pres totes les mesures de
seguretat.
4. Tarar el recipient en el que es farà la pesada.
5. Pesar aproximadament 0,3g de mostra seca i freda. Introduir el pes real (A) a la calculadora.
6. Multiplicar el pes real (A) per 20.  (A · 20) = B
7. Afegir tetraborat de liti fins a aconseguir un pes total igual al valor (B) trobat al punt
anterior.
8. Homogeneïtzar la mostra amb la vareta de vidre neta i abocar la mescla al gresol.
9. Addicionar-hi unes quantes pipetejades (mínim de 4) de la solució de iodur de liti. El nombre
exacte depèn de la naturalesa de la mostra.

Figura 28. Perladora “Perle’X” amb el gresol ple de mostra de guix barrejat amb tetraborat de liti i iodur de liti.,
abans d’iniciar el procés de fusió.

10. Emprant les pinces, col·locar el gresol en el forn d’inducció sempre en la mateixa posició.
Prémer el botó d’engegada del procés. El forn fa la fusió automàticament, obrint la tapa de
seguretat automàticament i refredant la fosa injectant aire comprimit.
11. Un cop finalitzat el procés de fusió comprovar que no hi hagi cap precipitat en la perla, ni
cap bombolla en la superfície que toca el plat.
a. Si hi ha precipitat o hi ha alguna bombolla en la superfície, retornar la perla al gresol
i reprendre el procés des del punt 9.
b. Si no hi ha precipitat ni bombolles en la superfície que toca al plat passar al punt 12.
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Figura 29. Procés de fusió en marxa, amb el gresol ple a dintre. Pel color s’aprecien les altres temperatures.

12. Agafar amb les pinces l’etiqueta, en la que hi ha escrit la referència de la mostra i col·locarla sobre la perla perquè s’enganxi.
13. Col·locar la perla dins un sobre, en el que també s’haurà d’escriure la referència de la
mostra.
14. Anotacions als llibre dels equips de preparació, omplir full de sol·licitud i lliurar-ho al tècnic
de la unitat, juntament amb les mostres a analitzar.

Preparació de pastilles per a la fluorescència de raig X
En la determinació d’elements traça no és convenient diluir la mostra i, per tant, es treballa
amb la mostra sòlida directa, aglutinada i premsada (pastilla).
Les condicions de preparació de patrons i mostres ha de ser idèntica per assegurar que tenen
les mateixes propietats físiques. Amb aquest tipus de preparació s’obté la mateixa intensitat
de lectura en l’equip pels diferents elements químics subjecte de determinació i es minimitzen
els errors que es poden donar en metòdiques de preparació més complexes.
Reactius:
- Àcid bòric (H3BO3)
- Acetona
- Elvacite
- Solució d’Elvacite al 20% (p/v) en acetona: dissoldre, sota campana d’extracció, 20 g
d’Elvacite en 100 ml d’acetona i guardar en ampolla tancada.
Aparells:
- Premsa “Herzog”
- Granetari Sartorius PT-2100
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Preparació:
1. Posar un mínim de 6g de mostra, triturada fins a tenir una mida de gra <50 µm, a l’estufa a
uns 110oC.
2. Deixar refredar la mostra a l’assecador.
3. Comprovar que es disposa de tot el material necessari i que s’han pres totes les mesures de
seguretat.
4. Tarar el recipient en el que es fa la pesada.
5. Pesar aproximadament 6g de mostra seca i freda.
6. Abocar la mostra al morter d’àgata i afegir-hi 2,5 ml de solució d’Elvacite al 20% en acetona.
7. Homogeneïtzar la mostra i l’Elvacite amb la mà de morter, fins que la mostra resti totalment
molla.
8. Treballar la mostra fins que presenti una mida de gra i una consistència semblant a la que
tenia abans de posar-hi l’Elvacite.
9. Dins d’una càpsula d’alumini posar-hi àcid bòric i escampar-lo, sense compactar-lo.

Figura 30. Pistó, emplenat amb guix barrejat amb Elvacite, i àcid bòric.

10. Posar la càpsula sobre la base del pistó a premsar i col·locar-hi el cilindre exterior de
l’èmbol.
11. Afegir la mostra preparada al morter sobre l’àcid bòric, de manera que quedi repartida.
12. Col·locar l’èmbol dins del cilindre exterior de l’èmbol amb cura per evitar el desplaçament
de l’aire faci rebufar la preparació.
13. Introduir tot el conjunt del pistó en la premsa, centrar-lo i abaixar la tapa de seguretat.
14. Prémer el botó verd de posta en marxa: la premsa pujarà fins a comprimir la mostra a 200
kN durant 60s.
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15. Per extreure la pastilla premsada canviar la base del pistó a premsar per la d’extreure
pastilles.
16. Introduir el conjunt del pistó altre vegada en la premsa i prémer el botó verd de posta en
marxa, però mantenint el dit sobre el botó negre de marxa enrere.

Figura 31. Premsa “Herzog” amb el pistó a dintre, a punt per realitzar l’última fase de la preparació de les
pastilles, la separació de la pastilla respecte pistó.

17. Quan cau la pastilla prémer el botó negre de marxa enrere: la premsa retrocedeix fins a
recuperar la posició inicial.
18. Escriure la referència a la mostra en la càpsula d’alumini de la pastilla i posar-la dins un
sobre de paper, en el que també ha de constar la referència de la mostra.
19. Netejar el morter d’àgata amb alcohol abundant i paper, així com totes les peces del pistó i
les del morter d’àgata amb paper moll d’etanol.
20. Anotacions als llibre dels equips de preparació, omplir full de sol·licitud i lliurar-ho al tècnic
de la unitat, juntament amb les mostres a analitzar.

6.2.2 Composició mineralògica. Difracció de raigs X (DRX) i microscòpia òptica
La composició mineralògica es fa mitjançant dues proves diferents: la difracció de raigs X i
l’observació al microscopi de làmines primes preparades d’algunes amb mostres del guix
estudiat.

Difracció de Raigs X
La difracció de raigs X és un mètode d’anàlisis estructural, que permet identificar els minerals
per la seva estructura cristal·lina. No es tracte pas d’un mètode analític químic, però permet
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identificar indirectament la composició de la mostra analitzada amb una bona aproximació del
contingut dels elements majoritaris (Melgarejo et al., 2009).
Pràcticament tots els minerals són cristal·lins, és a dir, disposen els seus components químics,
àtoms, ions, molècules de forma regular, omplint l'espai. Tots els cristalls poden desenvolupar
formes exteriors polièdriques, encara que gran part de la massa mineral no manifesta aquesta
propietat. La distribució regular a l'espai dels components del mineral es descriu mitjançant les
xarxes cristal·lines, que posen de manifest la repetició periòdica de la cel·la del mineral. Així
doncs, la cel·la és una unitat, en forma de paral·lelepípede, que repetida idènticament omple
tot l'espai del cristall. Cada mineral es caracteritza, en primer lloc pels seus paràmetres de
cel·la i a vegades pot ocórrer que dos minerals diferents tinguin paràmetres gairebé idèntics.
En aquests casos, per distingir-los, cal tenir en compte el segon nivell, és a dir, quins àtoms
(composició) hi ha a la cel·la, i com es disposen (estructura) (Melgarejo et al., 2009).
La mostra de mineral o roca a identificar es polvoritza i la pols es disposa en un portamostres
(amb alguns mm3 és suficient). El resultat és l’obtenció d’un nombre abundat de petits cristalls.
Cada cristallet pot reflectir els raigs X si està orientat adequadament respecte del feix de raigs
X. El nombre tan elevat de cristalls de la mostra garanteix que tots els plans reticulars tindran
ocasió de produir reflexions de Bragg, perquè, per a cada pla reticular sempre hi haurà un cert
nombre de cristalls en l'orientació adequada respecte del feix de raigs X. Per a la mesura del
difractograma, l’aparell utilitzat és el difractòmetre de pols. Consisteix en una font productora
de raigs X, un portamostres muntat sobre un goniòmetre giratori i un detector. El
difractograma és un gràfic que en abscisses indica l'angle de difracció, i en ordenades la
intensitat corresponent. Els màxims o pics d'intensitat corresponen a reflexions de Bragg
(Melgarejo et al., 2009).

Figura 32 Difractòmetre de pols. En “a” hi ha un esquema representatiu dels principis bàsics que fa servir el
difractòmetre. En “b” vista des de dalt, mentre que en “c” la vista és frontal (Melgarejo et al., 2009).
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Un cop obtingut el difractograma i s’han extret les dades de difracció de la mostra problema, la
identificació consisteix a trobar, a la base de dades, el mineral (o minerals) que presenten
difractograma (o difractogrames) corresponent amb el problema. Ja que la base de dades de
difracció de pols consta de molts milers d'entrades, cal utilitzar un mètode sistemàtic que
condueixi amb seguretat a la solució del problema, a més a més, de fer servir els coneixements
previs sobre la naturalesa de la mostra. És evident, doncs, que la mostra problema pot ser una
molts minerals. En aquests casos, el difractograma experimental és la superposició dels
difractogrames individuals de cada mineral per separat. Per tant, en una barreja complexa de
molts minerals, el difractograma presentarà igualment una complexitat gran i la identificació,
en aquests casos, requereix el bon sentit i l’experiència prèvia (Melgarejo et al., 2009).

Microscòpia òptica
La caracterització d'una roca es pot fer per microscòpia òptica obtenint-ne una làmina prima, i
observant-la en microscòpia de transmissió o en microscòpia de reflexió. En aquest cas s’ha fet
servir un microscopi de reflexió.
L'estudi al microscopi òptic és una font valuosa d'informació per a la caracterització i estudi de
mostres de les mostres de minerals i roques, com ara el guix. El microscopi és un sistema òptic
complex que permet l'observació d'un objecte a certs augments, depenent dels objectius que
es facin servir en cada cas. Alhora, pot adoptar diverses configuracions que permeten
l'observació de diferents tipus de mostra: per transmissió, per reflexió, il·luminat en camp
fosc... A tall d'exemple, l'estudi al microscopi òptic de les mostres, prèviament tractades per a
facilitar-ne l'observació, permet conèixer la seqüència estratigràfica de la mostra així com
altres característiques importants dels seus components, com ara las morfologia dels grans
que la formen, els colors, les mides, les textures...
Com a conclusió, la informació que es recull amb l'estudi al microscopi òptic és molt
significativa a l'hora d'identificar i caracteritzar els materials des del punt de vista mineralògic,
així com per establir quines poden ser les seves aplicacions.

6.2.3 Propietats tèrmiques. Anàlisis tèrmic diferencial i tèrmic gravimètric (ATD-TG)
El conjunt d’un anàlisi tèrmic diferencial (ATD) i un tèrmic gravimètric (TG), serveixen per fer
un estudi de l’evolució de les propietats d’una mostra quan se sotmet a un escalfament a altes
temperatures.
En un ATD se sotmet la mostra i una material de referència inert des del punt de vista tèrmic,
físic i químic, a una variació de temperatura. L’ATD mesura la diferència de temperatura entre
la mostra i el material de referència, en funció del temps (temperatura constant) o de la
temperatura aconseguida en cada moment. Aquestes mesures es poden realitzar en
condicions ambientals o sota una atmosfera controlada. En principi, es tracte d’una tècnica
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qualitativa que permet detectar si es donen processos endotèrmics o exotèrmics en la mostra,
i indica la temperatura a la qual té lloc aquests canvis energètics.
Aquest anàlisi està basat en el fet que els sulfats de calç són el centre de reaccions
endotèrmiques o exotèrmiques quan es modifica la temperatura. La transformació del cru en
hemihidrat, i posteriorment en anhidrita soluble, són dos reaccions endotèrmiques
(corresponents a la deshidratació del sulfat de calci dihidratat per aportació de calor). El pas
d’anhidrita soluble a anhidrita natural és una altra reacció endotèrmica. En conseqüència a tot
això, el pas de hemihidrat a dihidrat (guix comú) per aportació d’aigua produeix una reacció
exotèrmica.
La realització de l’assaig s’efectua amb l’ajuda d’un forn, en el que es pot elevar la temperatura
a la velocitat escollida, però constant durant tota l’operació. En el forn hi ha dos grisols: un
d’ells conté la mostra de sulfat de calci a estudiar i en l’altre hi ha un material inert (MgO,
Al2O3, CaSO4), és a dir, sense reaccionar tèrmicament a cap temperatura. En aquest dos
grisols hi ha col·locats dos termoparells, connectats en oposició respectivament, i un altre
termoparell independent, col·locat en la matèria inerta. En els borns del conjunt en oposició,
es pot registrar la diferència de temperatura entre el material inert i la mesura. En els borns de
l’altre termoparell, es pot registrar la temperatura del forn. Amb la pujada de la temperatura,
s’obté una corba on es poden veure una sèrie de pics que reflecteixen les reaccions
endotèrmiques i exotèrmiques de les que la mostra pot ser objecte. Els elements que poden
ser determinats per ATD són: la humitat, el cru residual, el hemihidrat (CaSO4·1/2H2O),
anhidrita III (CaSO4), MgO i CaCO3.
L’anàlisi tèrmic gravimètric (TG) es basa en la mesura de la variació de la massa d’una mostra
quan aquesta està sotmesa a un canvi de temperatura en una atmosfera controlada. Aquesta
variació pot ser una pèrdua o un guany de massa. El registre d’aquests canvis dóna informació
sobre si la mostra es descompon o reacciona amb d’altres components. L’assaig consisteix en
un seguiment continuat de l’evolució de la mostra, en el mateix que es fa l’ATD. S’obté una
corba, incloent punts d’inflexió representatius de reaccions degudes a l’acció de la
temperatura, tals com: deshidratació del guix cru, deshidratació del hemihidrat,
descarbonatació.
La combinació d’ambdues tècniques (ATD-TG) aportarà una valuosa informació pel disseny del
cicle de calcinació adequat per a cada mostra, així com per identificar els mecanismes de
reacció involucrats en la síntesis dels components.
L’ATD-TG s’ha dut a terme atenent la Norma UNE 102-037 (1985). Per a la realització d’aquesta
anàlisi les mostres tenien que ser de guix en pols. Es van molturar mostres diferents de guix,
totes de la Conca de Barberà. Per realitzar la presa de mostra es va fer la trituració fins a
arribar a una fracció representativa de la mostra (uns 100mg). La mostra de referència de
material inert del forn és de Al2O3, amb una massa continguda en el grisol de referència de
80mg. El forn es refrigera mitjançant un circuit tancat amb aigua destil·lada.
Una vegada està el forn llest per a començar amb l’assaig, s’introdueixen a l’ordinador les
diverses dades que ens demana el programa informàtic. Així doncs, primer s’introdueix la
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massa del grisol i la de la mostra a analitzar. Tot seguit la temperatura d’inici de l’assaig, 20oC,
la temperatura final de 1300oC i la velocitat d’escalfament de 10 K/ min.

Figura 33. Processos de transformació del guix, amb seguiment de les temperatures.
Fins l’aparició de l’anhidrita III, són processos reversibles.

Un cop introduïdes les dades a l’ordinador, el forn comença amb l’assaig. En acabar el procés,
es poden apreciar tant gràficament com analíticament les variacions de temperatura que ha
sofert la mostra. Amb aquestes gràfiques desprès es poden analitzar els processos
endotèrmics i exotèrmics que s’hi han produït.

6.2.4 Resistència a la compressió uniaxial
L’assaig a compressió simple consisteix en determinar la càrrega màxima, per unitat de
superfície, que pot suportar un material. Serveix per determinar si el material és adequat o no
en zones que han de suportar pesos importants. Aquest assaig consisteix en aplicar càrregues
compressives axials cada cop més grans, a la proveta col·locada al centre de la premsa fins a
produir el trencament de la mateixa.
S’intenta que de cada mostra hi hagi almenys 4 o 5 provetes de cada una de les mostres,
seguint les directrius de la normativa espanyola UNE-EN 1926.
Aquesta norma UNE-EN 1926, de caràcter europeu i en vigor des del 1999, especifica un
mètode per a determinar la resistència a la compressió per a pedra natural. Diu que les
dimensions de la secció transversal de la proveta han de ser mesurades, aproximant a 0,1 mm,
fent el promig dos mesures preses en angle recte entre sí, en la cara superior i dos mesures
efectuades de la mateixa manera en la cara inferior de la proveta. Les provetes, a poder ser,
han de ser de 70±5 mm o 50±5 mm, de costat. La superfície de la placa de l’equip d’assaig ha
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d’estar ben neta i la proveta s’ha de centrar cuidadosament sobre la placa base, de manera
que s’aconsegueixi un recolzament uniforme. Finalment, la càrrega sobre la proveta ha
d’aplicar-se de manera continuada, amb una velocitat de compressió baixa (1±0,5 MPa/s). S’ha
d’anotar la càrrega màxima de la proveta aproximant a 1 N.
Les provetes van ser tallades amb serra de diamant formant cubs, aproximadament, de 5cm o
3cm d’aresta, ja que en alguns casos no hi havia suficient material. L’assaig es realitza
mitjançant una premsa que té un límit de 124 MPa i la resistència a la compressió simple
uniaxial es calcula de la següent manera:
R [MPa] =
On F=càrrega de trencament, en N; A=àrea de la secció transversal (mitja) de la proveta, en
mm2; R=resistència a la compressió simple, en MPa.

Figura 34. Esquema sobre les dos possibilitats principals que hi ha d’aplicar la càrrega segons les disposicions dels
plans d’anisotropia de les mostres, que sovint es veuen relaxats en petites falles en les provetes (UNE-EN 1926).

Figura 35. Proveta CB2d de 5 cm de costat, a la qual se li marquen les falles prèvies amb llapis
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Figura 36. Provetes del grup CB6, amb petites falles prèvies marcades en llapis

Figura 37. Proveta CB2f, on s’aprecia, que sense l’ús de gomes, no contacte totalment amb la base de la premsa

Figura 38. Proveta 10a, acabada de trencar a la premsa, utilitzant les gomes. Fractura centrada.
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Figura 39. Proveta 10c, acabada de trencar a la premsa, sense utilitzar les gomes. Ruptura molt més dispersa.

6.2.5 Problemes ambientals. Anàlisis d’aigües
L’anàlisi d’aigües d’alguns cursos fluvials al costat o pròxims als punts on s’han extret mostres
de guix ha estat el darrer treball de laboratori. No és un mineral especialment contaminant,
encara que en grans quantitats pot produir mals de panxa i diarrees als humans. No es
coneixen gaires més afeccions ambientals directament produïdes pel guix, a part de les
derivades de la seva explotació, si algun dia es realitzen.
Concretament l’anàlisi de les aigües ha consistit en una mesura control del pH i sobretot en la
mesura de la conductivitat (en Siemens), ja que aquesta propietat indica si el curs fluvial porta
més o menys substàncies conductores, com ara el guix o, en menor proporció en aquest cas,
halita.
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7. Resultats i discussió
7.1 Composició química. Fluorescència de raigs X
Les composicions químiques s’han efectuat tan sols de les mostres de la Conca de Barberà. Són
les mostres de més qualitat teòricament i els resultats obtinguts es detallen a continuació. Els
resultats de la fluorescència de raigs X mostren que en totes les mostres el compost químic
majoritari és l’òxid de calci, superior al 30%. Això té sentit ja que el guix és un sulfat de calci
dihidratat (CaSO4·2H2O), amb la qual cosa està familiaritzat amb aquest component. Si ens
fixem en la resta, l’únic que destaca en algun cas aïllat és l’òxid de silici, compost formador del
mineral de quars, i en menor mesura l’òxid de magnesi, que podria denotar presència d’alguna
roca com la dolomia.
En els estudis preliminars, ja s’havia tingut la possibilitat de tenir SiO2 en algunes de les
mostres. En concret destaquen sobretot dues: la mostra CB1b, del costat de Sarral, que conté
més del 18% de SiO2 i que presenta una aparença exterior heterogènia, amb tons grisos,
blancs, marrons; i la mostra CB7b, de Valldeperes, amb més del 6% de SiO2 i amb una aparença
heterogènia, força fosca i amb nòduls blancs continguts. Aquesta mateixa mostra CB7 b, té més
del 5% de MgO, cosa que demostra que és força heterogènia, tal com podia fer pressuposar la
seva aparença exterior.
Taula 3. Resultats de les perles per FRX: proporcions dels composts químics majoritaris.

Percentatge (%) sobre la massa dels compostos químics majoritaris de les mostres
Mostra
CB1a
(clara)
CB1b
(fosc)
CB2b
(fosca)
CB3b
(fosca)
CB4
(fosca)
CB5
(fosca)
CB6
(clara)
CB7a
(clara)
CB7b
(fosca)

Fe2O3

MnO

TiO2

CaO

K2O

P2O5

SiO2

Al2O3

MgO

Na2O

Total
majoritaris

0,00

0,00

0,02

35,22

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

35,24

0,00

0,00

0,02

29,12

0,00

0,01

18,17

0,00

0,00

0,00

47,31

0,10

0,00

0,02

34,68

0,06

0,01

0,64

0,27

0,38

0,00

36,15

0,24

0,00

0,06

33,48

0,18

0,02

2,40

0,92

0,22

0,00

37,52

0,41

0,00

0,06

33,22

0,22

0,02

2,52

1,03

0,18

0,00

37,65

0,08

0,00

0,02

34,92

0,00

0,01

0,00

0,00

0,46

0,00

35,47

0,00

0,00

0,02

35,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,21

0,00

0,00

0,02

35,02

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

35,05

0,12

0,01

0,02

31,16

0,00

0,02

6,46

0,22

5,66

0,00

43,67

La presència de composts minoritaris és realment testimonial. Els únics elements o composts a
destacar són l’òxid de ferro (III) i l’estronci, ambdós sempre per sota del 1% en totes les
mostres. La mostra on el Fe2O3 és més notable és en la CB4, entre Pira i Barberà de la Conca,
que presenta un 0,5% d’aquest component. Té sentit que sigui la mostra amb “més ferro”, ja
Vicenç Torras Giralt. EPSEM. 2014

Pàgina 52

El guix de la Conca de Barberà i la Segarra
que alguns minerals del ferro donen tonalitats rogenques, com les que presenta aquesta
mostra. Tot i això, cal recalcar que són proporcions molt petites, incideixen poc i que cap
element potencialment contaminant, com per exemple l’urani o el plom, té presència
significativa.
Taula 4. Resultats de les pastilles per FRX: proporcions dels composts químics minoritaris (1/4).

Proporció sobre la massa dels compostos químics minoritaris de les mostres (1/4)
Mostra
CB1a
(clara)
CB1b
(fosca)
CB2b
(fosca)
CB3b
(fosca)
CB4
(fosca)
CB5
(fosca)
CB6
(clara)
CB7a
(clara)
CB7b
(fosca)

Ag
ppm

As
ppm

Au
ppm

Ba
ppm

Bi
ppm

Br
ppm

Cd
ppm

Ce
ppm

Co
ppm

Cr
ppm

Cs
ppm

2,3

10,6

0

0

3,3

2,2

3,9

8

1,5

0

7,3

2,2

8,8

0

156,5

3,1

2,3

4,8

3,6

1,3

0

10,4

2

9,5

0

17,9

2,9

2

3,5

17,3

1,3

0

3,1

1,1

8,5

0

33

3,5

2

2,7

13,8

1,7

0

7,9

2

9,3

0

44,2

4,3

2,4

3,9

5,2

0,3

0

7,9

1,9

12,6

0

17,9

4,1

2,4

2,1

7,3

1,7

0

13

1,6

7,8

0

0

3,5

1,8

2,7

3,5

0,6

0

11,5

2,1

8,8

0

0

4,3

2,5

4,4

4,7

1,9

0

4,2

0,1

5

0

111,5

2

1,1

1,7

8,7

1,3

0

11,4

Taula 5. Resultats de les pastilles per FRX: proporcions dels composts químics minoritaris (2/4).

Proporció sobre la massa dels compostos químics minoritaris de les mostres (2/4)
Mostra
CB1a
(clara)
CB1b
(fosca)
CB2b
(fosca)
CB3b
(fosca)
CB4
(fosca)
CB5
(fosca)
CB6
(clara)
CB7a
(clara)
CB7b
(fosca)

Cu
ppm

Fe2O3
%

Ga
ppm

Ge
ppm

Hf
ppm

Hg
ppm

I
ppm

La
ppm

Mn
ppm

Mo
ppm

Nb
ppm

1,5

0

1,8

0

3,4

0

0

4,1

3,6

0,9

0

1,6

0

2

0

2,1

0

0,9

1,6

3,8

1

0

5,3

0,2

2,8

0

3,7

0

0

1,2

33

0,8

0

8,5

0,3

2,5

0

5,8

0

0

6,2

11,6

1,5

0

6,6

0,5

3

0

3,6

0

0

14,2

13,8

0,7

0

1,1

0,1

1,8

0

6

0

0

0

10,8

1,6

0

0,6

0

1,7

0

5,4

0

0

15,4

1,8

1,1

0

0,3

0

1,4

0

3,6

0

0

1,8

1,6

0,7

0

4,3

0,1

2,8

0

2,3

0

9,1

0,3

66,3

0,5

0
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Taula 6. Resultats de les pastilles per FRX: proporcions dels composts químics minoritaris (3/4).

Proporció sobre la massa dels compostos químics minoritaris de les mostres (3/4)
Mostra
CB1a
(clara)
CB1b
(fosca)
CB2b
(fosca)
CB3b
(fosca)
CB4
(fosca)
CB5
(fosca)
CB6
(clara)
CB7a
(clara)
CB7b
(fosca)

Nd
ppm

Ni
ppm

Pb
ppm

Rb
ppm

Sb
ppm

Sc
ppm

Se
ppm

Sm
ppm

Sn
ppm

Sr
ppm

Ta
ppm

0,2

0

0

3,4

0

57,5

0,5

5,2

0,3

1046,4

4,2

0

0

0

6,1

0

50,8

0,6

0

1,1

1708,1

2,2

5,5

0

1,3

16,5

0

54,2

0,6

3,9

0,1

2756,6

3,8

3,2

0

0

15,6

0

55,1

0,6

8,5

1

2273,3

4,9

5,4

0

0

22,7

0

58,4

1,8

4,7

1,7

3813,1

4,5

6

0

0

6,4

0

55,3

0,5

0

24,5

1458,2

4,6

2,3

0

0

4,8

0

58,9

0,3

2,3

0,7

1336,4

3

0,6

0

0

4

0

53,8

0,6

5,4

1

1211

3,4

0

0

0

17,8

0,2

35,4

0,2

0

0,4

4698,3

2,4

Taula 7. Resultats de les pastilles per FRX: proporcions dels composts químics minoritaris (4/4).

Proporció sobre la massa dels compostos químics minoritaris de les mostres (4/4)
Mostra
CB1a
(clara)
CB1b
(fosca)
CB2b
(fosca)
CB3b
(fosca)
CB4
(fosca)
CB5
(fosca)
CB6
(clara)
CB7a
(clara)
CB7b
(fosca)

Te

Th

TiO2

Tl

U

V

W

Y

Yb

Zn

Zr

ppm

ppm

%

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

Total
minorit.
%

0

3,6

0

3,2

1,2

3,2

0,1

0,7

5,7

10

21,2

0,12

0

3,6

0

3,4

7,1

4,6

0,4

0,7

4,4

15

23,2

0,20

0

4,4

0

2,1

6,1

13

0

3,3

5,9

15,6

35,5

0,50

0

3,9

0,1

2,8

8,7

16,3

0,5

2,7

5,9

13,3

46,2

0,66

0

6

0,1

3,6

8,1

10,9

0

3,7

5,1

12,7

47,3

1,01

0

4,1

0

3,3

2,6

4,1

0,3

0,8

3,8

10,8

22,5

0,27

0

4,6

0

4

2,2

5,1

0,8

0,8

3,7

8,6

22

0,15

0

4,4

0

3,8

1,6

2,3

0

0,6

4,9

8,7

18,6

0,14

0,8

0

0

1,1

10,5

6,4

0,7

2

4,2

10,1

34,5

0,61
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7.2 Composició mineralògica. Difracció de raigs X i microscòpia òptica
La composició mineralògica ha servit per comprovar que el guix és el mineral base i alhora per
determinar quins són els altres minerals i roques presents. També ha estat útil per observar
com no totes les mostres presenten les mateixes mides de cristalls, així com les formes i les
distribucions diferents.
En la difracció de raigs X (DRX), s’han pogut estudiar 9 mostres, dels 7 punts geogràfics
diferents de la Conca de Barberà. Els resultats demostren que el guix és el mineral majoritari
en totes les mostres, encara que en algunes hi ha altres components a destacar. La mostra
CB1b, d’aspecte heterogeni i més aviat grisós, té només el 71% de guix, degut a l’alta presència
de quars, el qual puja fins a un 28% segons la DRX (el 1% restant seria dolomita). La dolomita i
la calcita són presents en diverses de les mostres, i on hi són amb major proporció és a la
mostra CB7b, de Valldeperes (Pontils) i amb tonalitats majoritàriament fosques. Excepte les
dues mostres citades, CB1b i CB7b, en la resta el percentatge de guix és superior al 97%.
Finalment, referent a la DRX, es pot dir que la petita presència de goethita en la mostra CB4,
menys del 1%, pot ser suficient per donar-li les tonalitats vermelloses que reflecteix, ja que
aquet mineral conté certs òxids de ferro que indueixen aquestes tonalitats.
Taula 8. Resultats de les DRX: proporcions dels minerals continguts en les mostres.

Proporcions (% en pes ) dels minerals continguts de les mostres estudiades en DRX
Mostra

Aspecte

CB1a
CB1b
CB2b
CB3b
CB4
CB5
CB6
CB7a
CB7b

Blanc
Bosc
Fosc
Fosc
Fosc
Fosc
Blanc
Blanc
Fosc

Guix
99
71
98
99
97
99
99
>99
89

Quars
0.5
28

<1

<1
1

Minerals
Anhidrita Dolomita
0.5
1
1
1
1
1
1
1
6

Calcita

Goethita

1

<1

3

Mentrestant en el microscopi òptic s’han pogut observar els cristalls, principalment de guix de
les mostres recollides al camp. En algunes, es poden apreciar tonalitats marrons que apunten a
la presència de carbonats, com per exemple calcita o dolomita.
Primerament, els cristalls de les mostres de la Segarra analitzades al microscopi, que són la S5
(Biosca) i la S9 (Ribera d’Ondara), mostren uns cristalls molt petits, de l’ordre tan sols d’alguns
micròmetres. No són excessivament al·lotriomorfs i tampoc presenten signes molt accentuats
de carbonats, en cap de les dues vistes al microscopi: nicols encreuats i llum paral·lela. De les
dues mostres de la Segarra, la de Ribera d’Ondara té, en general, els cristalls de guix una mica
més grans.
Pel que fa a les mostres de la Conca de Barberà, hi ha hagut observacions de mostres de tots
els punts, excepte del CB1 i del CB2. A primera instància, cal remarcar que els cristalls, en línies
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generals, són de mides superiors, tot i que força variables dins de la majoria de les pròpies
mostres i a la vegada més al·lotriomorfs. Hi ha cristalls de l’ordre de poc micròmetres, però
també n’hi ha que superen la desena o inclús la cinquena part del mil·límetre.
Les mostres de guix blanc, com per exemple la CB3a o la CB6, no presenten tants signes de
carbonats com algunes mostres amb tonalitats més diferents. Per exemple, la mostra CB4,
exteriorment té alguna tonalitat vermella i al microscopi s’hi observen tons marrons de
carbonats. Però, en la mostra on els carbonats es noten amb més intensitat és a la CB7 b,
procedent de Valldeperes. Es tracta d’una mostra de color més aviat fosc.

Figura 40. Cristalls de la mostra CB6, en la vista de nicols encreuats al microscopi òptic.

La majoria de mostres de la Conca de Barberà presenten alguns cristalls grans, de 0,2 mm o
més, de forma dispersa, però en alguna la densitat és més elevada. Les dues mostres CB7, de
Valldeperes, tenen bastants cristalls blancs, mentre que altres mostres com la CB6 o les de
grup CB5, de la zona entre Sarral i Pira, també presenten cristalls grans amb major densitat
respecte les altres mostres.

Figura 41. Mostra CB7b (Valldeperes), on veuen els carbonats en la vista de nicols encreuats al microscopi.
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7.3 Propietats tèrmiques. ATD-TG
Les propietats tèrmiques s’han analitzat de la majoria de mostres de la Conca de Barberà, les
de guix alabastrí. En concret varen ser analitzades 8 mostres: dos mostres del grup CB1, una
del CB2, una del CB3, una del CB4, una del CB6 i dos del CB7, aquestes últimes de Valldeperes.
Els resultats de l’anàlisi combinat ATD-TG, revelen clarament propietats del guix tals com, les
que es detallen a continuació:
Les pèrdues d’aigua en els canvis de dihidrat (CaSO4·2H2O) a hemihidratat (CaSO4·1/2H2O) i de
hemihidrat a anhidrita III (CaSO4) es produeixen aproximadament en totes les mostres a unes
temperatures entorn als 160oC i 180oC, respectivament. La pèrdua de pes de les mostres en la
deshidratació suposa, més o menys, una 20% de decreixement, tot i que en les mostres CB3b
(fosca) i CB7b, la finalització de les pèrdues de pes finalitzen a una temperatura molt més
elevada, probablement en una altra etapa. Aquests valors entorn al 20%, són normals en
guixos naturals, a més a més, d’estar dintre d’un interval de temperatures raonables. Les
reaccions que es produeixen en aquests canvis són les següents:
1r pic: CaSO4·2H2O  CaSO4·1/2H2O + 3/2H2O
2n pic: CaSO4·1/2H2O  CaSO4 (III) + 1/2H2O
La següent transformació seria el pas de anhidrita III (soluble) a anhidrita II (insoluble), una
reacciona exotèrmica (3r pic) a diferència de les dos anteriors que eren endotèrmiques. S’ha
identificat en gairebé tots els gràfics ATD-TG, en temperatures entre 300oC i 400oC, però en
alguns no està gaire clar que sigui l’identificador del procés. En mostres com la CB3b, la CB6 o
la CB7a sí que sembla bastant clar.
Les mostres CB2b i CB7b, es produeix la finalització de pèrdua de pes a uns pics vora els 800 oC,
en el que podria ser la separació del grup sulfat (SO4)2- del calci, encara que el normal és que es
produeixi a temperatures molt més elevades. Aquest darrer canvi no fenomen no s’observa en
la resta de mostres. Això podria ser degut a que la puresa fos més baixa i contingués altres
materials d’origen sedimentari.
A més a més, en algunes mostres, com la CB6 i la CB7a, es pot apreciar un pic a més de 1000oC,
que aquest sí que vindria ser el pas teòricament normal del guix d’anhidrita II a anhidrita I,
transformació que té lloc abans de la descomposició del CaSO4, a temperatures entorn els
1200oC i que es produeix segons la reacció següent:
4rt pic: CaSO4  CaO + SO4 + 1/2O2
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Figura 42. Resultat del ATD-TG de la mostra CB1a (blanca). Tan sols es veuen bé els processos de deshidratació.

Figura 43. Resultat del ATD-TG de la mostra CB1b (fosca). Es veuen força bé els processos de deshidratació i el pas
d’anhidrita III a anhidrita II.
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o

Figura 44. Resultat del ATD-TG de la mostra CB2b (fosca). Es caracteritza pel a 770 C, que a més és quan es
produeix la tercera i inusual pèrdua de massa important.

Figura 45. Resultat del ATD-TG de la mostra CB3b (fosca). Es veuen força bé els tres primers pics.

Vicenç Torras Giralt. EPSEM. 2014

Pàgina 59

El guix de la Conca de Barberà i la Segarra

Figura 46. Resultat del ATD-TG de la mostra CB4 (fosca). Es veuen força bé els tres primers pics també.

Figura 47. Resultat del ATD-TG de la mostra CB6 (blanca). Juntament amb el gràfic de la mostra CB7a, és on es
veuen millor tots els pics significatius, així com la pèrdua de pes ben marcada.
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Figura 48. Resultat del ATD-TG de la mostra CB7a (blanca). Es veuen perfectament tots els processos, com en CB6.

Figura 49. Resultat del ATD-TG de la mostra CB7b (fosca). Aquest és l’anàlisi amb un resultat més allunyat de la
resta. Presenta fases de pèrdues de pes en temperatures molt allunyades, a més a més, de ser una pèrdua total
molt elevada (sobre el 24%).
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7.4 Resistència a la compressió uniaxial
S’han efectuat assaigs a la compressió simple a mostres de tots els punts estudiats i els
resultats han donat uns valors més o menys esperats, ja que la resistència a la compressió
uniaxial dels guixos de mostres en bon estat estaria al voltant dels 20 MPa. Tenint en compte
que no totes les mostres es trobaven en el mateix estat els valors es mouen dintre d’uns
paràmetres esperats. A continuació es detallen diferents observacions, tant en la realització de
les proves com en l’elaboració dels resultats.
Amb les gomes, col·locades per omplir els buits produïts entre les cares de les provetes i les
cares de la premsa, l’esforç es distribueix més uniformement per tota la superfície de contacte
del guix, ja que la goma ho adapta més fàcilment. Això fa que totes les falles de les mostres,
més petites o més grans, apreciables o no apreciables, siguin incidides per l’esforç de
compressió uniaxial, perquè la càrrega està molt més repartida que sense goma.
Sense les gomes, les bases de la premsa tan sols incideixen en primera instància als punts més
sortints de les mostres. En canvi, en aquest primer moment queden zones de les cares sense
pressionar. Això ha fet donar valors a la resistència a la compressió més alts. Aquest fet pot ser
per un o varis factors. Per exemple, pot ser que probablement hi hagi petites fractures inicials,
a continuació la proveta s’estabilitzi en la nova estructura i posteriorment tingui fractures més
marcades, però que possiblement no són les que identifiquen a la roca. Un altre factor que
produeixi aquests valors més alts, podria ser que les cares al no ser del tot paral·leles,
produeixin un contacte entre premsa i mostra tan sols en determinats punts de les dues cares,
de tal manera que les superfícies de tall generades durant la compressió siguin molt més
obliqües (per tant més grans) que no pas verticals, com es produeixen amb l’ús de gomes, és a
dir repartint molt més equitativament els esforços per la mostra.
Si no hi ha falles en les mostres, els esforços que poden aguantar les provetes pugen
significativament. En cas que la mostra fos 100% compacte, sense fissures, donarien valors de
resistència a la compressió fins a 8 vegades superiors dels que donen amb mostres fissurades.
Els resultats reflecteixen clarament que amb l’ús de gomes, els valors de la resistència a la
compressió simple són molt més baixos. No vol dir que siguin pas més dolents, ja que en
general la regularitat de resultats, dins de les pròpies mostres, tendeix a ser major amb l’ús de
les gomes.
En general, les mostres més blanques presenten uns valors més baixos que les mostres amb
alts tonalitats, possiblement perquè aquestes portin altres components inclosos en major
percentatge, que fan elevar la resistència a la compressió uniaxial.
La calcària, com era d’esperar, presenta un valor notablement més elevat.
Si les falles van en la mateixa direcció que l’esforç a compressió, les mostres trenquen, en
general, més ràpidament que les falles perpendiculars a la direcció de l’esforç. Un exemple
d’això serien les mostres 10a i 10b. Les dues tenen una bona aparença, exteriorment parlant, i
s’han trencat emprant les gomes com a coixinets, però en el cas de 10a, la proveta s’ha
col·locat amb les falles en la mateixa direcció que l’esforç a compressió, mentre que en el cas
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de 10b, ha estat col·locada amb les falles en direcció perpendicular respecte l’esforç. Amb tot
això, els resultats reflecteixen un esforç a la compressió simple de 7,25 MPa i de 13,89 MPa,
respectivament.
La ruptura normal, utilitzant les gomes com a coixinets, és vertical i passant pel centre o molt a
prop d’ell, cosa que sense les gomes no passa. Sense les gomes, la ruptura produïda acostuma
a ser molt més lateral. Tot i això, cada mostra acostuma a tenir a tenir les seves particularitats i
molts trencaments tenen lloc seguint, més o menys, les seves falles.
Taula 9. Resultats dels assaigs a la compressió simple de les provetes de guix (i una de calcària).

Resultats de la resistència a la compressió uniaxial (MPa)
Grups

Aspecte de les mostres de guix

CB1a
CB1b
CB2a
CB2b
CB3a
CB3b
CB4
CB5
CB6
CB7a
CB7b
S1
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

Clar. Blanc
Fosc. Gris
Clar. Blanc
Fosc. Gris
Clar. Blanc
Fosc. Gris
Fosc. Tons vermells
Fosc. Granular
Clar. Blanc
Clar. Blanc
Fosc. Gris a negre
Calcària gris a marró
Fosc. Gris
Clar. Blanc
Fosc. Gris molt clar
Fosc. Gris molt clar
Fosc. Gris, granular compacte
Clar. Blanc
Fosc. Gris molt clar
Fosc. Gris

Nº de
mostres
3
3
2+1
2+2
2
4
4
5
5
2
3
1
2
3
4
4
4
1
2
2+2

Resistència compressió simple (MPa)
Amb gomes
Sense gomes
21,42
31,50
10,12
21,17
11,26
24,07
25,09
19,77
19,77
8,00
15,62
6,59
8,85
41,20
10,95
25,78
9,40
13,84
13,88
29,27
9,70
10,57
23,41

Figura 50. Provetes del punt CB1, trencades sense utilitzar les gomes, amb ruptures més aviat laterals
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Figura 51. Proveta CB6b, amb una ruptura vertical i centrada, utilitzant les gomes com a element estabilitzador

Figura 52. Grup de provetes CB6, totes elles fent servir les gomes com a coixinets, amb un tipus de ruptura
passant pel centre i vertical, a la vegada.

Figura 53. Cas molt similar al anterior. Provetes de mostres del punt CB4, totes elles fent servir les gomes com a
coixinets, amb un tipus de ruptura passant pel centre i vertical, a la vegada.
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Figura 54. Cas igual als dos anteriors, però amb mostres corresponents al punt 7, a Ribera d’Ondara (Segarra).

Figura 55. Mostra CB5c, la qual presenta una textura interior molt granular, molt fàcil de desgranar.

Figura 56. Les mostres 10a i 10b, trencades utilitzant les gomes com a coixinet, presenten una ruptura que passa
pel centre i destrossa més les mostres; mentre que 10c i 10d, no s’han fet servir les gomes i tenen ruptures més
laterals. Totes elles pertanyien a la mateixa roca.
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Figura 57. Roca calcària de Sant Ramon, un cop trencada. Es van fer servir les gomes i degut a les altres pressions
va deixar trossos de goma a la proveta.

7.5 Problemes ambientals. Anàlisis d’aigües
Els resultats dels anàlisis de les aigües reflecteixen que, en general, els cursos fluvials prop
d’aquestes zones amb importants concentracions de guixos tenen uns nivells més elevats del
normal de conductivitat. Això pot significar la presència de sulfats (recordar que el guix és
sulfat de calci dihidratat). No són valors preocupants, però de cara a la salut humana no és
gaire recomanable beure d’aigües amb valors que s’acostin als 3 mS, ja que poden produir
mals de panxa i diarrees. Tot i així cal prendre mesures de control si es vol fer una explotació
i/o es vol donar un ús concret a l’aigua parcialment contaminada.
Els valors de conductivitat es mouen entre 2 i 3 mS, en tres dels quatre punts estudiats. El punt
que presenta un valor sensiblement inferior és el Riu d’Anguera (Sarral), en una zona on hi ha
guixos, però que es troben més alternats amb altres materials com lutites, margues i
arenisques. Em prou feines supera el valor de 1mS i no caldria prendre mesures de control
addicionals. Els valors de la conductivitat de l’aigua i del control del pH dels quatre punts
estudiats estan resumits a continuació.
Taula 10. Resultats del pH i la conductivitat de l’aigua dels quatre emplaçaments estudiats.

Punt de control
Riu Llobregós
Riera dels Horts
Riu de la Salada
Riu d’Anguera

Ubicació
Al mateix lloc que S3 (Torà)
A menys de 3km del punt S6 (Biosca)
Al mateix lloc que CB2 (Sarral)
A uns 2 km de CB1, CB2 i CB6 (Sarral)
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8. Conclusions
Tots els emplaçaments recollits en aquest treball tenen major o menor presència de guixos.
Les qualitats de uns i altres no són les mateixes, amb la qual cosa no tindrien les mateixes
aplicacions econòmiques.
A la Conca de Barberà hi ha nivells de guixos menys barrejats amb altres materials
sedimentaris que a la Segarra, com argiles, margues i calcàries. Això pot facilitar-ne una mica
notablement l’extracció i el processament, encara que tampoc són capes que aflorin amb
grans potències. A la Segarra hi ha zones amb molt de guix, sobretot a la zona de Torà i Biosca,
però el problema que té és que sovint és força més aquós i a més a més ve força alternat amb
altres materials, com les margues en molt casos. Tot això fa que la qualitat baixi i el tractament
que se li pugui donar sigui més dificultós.
Les mostres recollides són de guix bastant pur en general, ja que com s’ha pogut veure als
treballs de laboratori presenten característiques pròpies del guix. Hi ha petites presències
d’altres minerals com quars, dolomites o calcites, però pràcticament en tots els casos de forma
molt minoritària.
Els guixos de la Conca de Barberà són els de major qualitat. La seva composició química és la
d’un sulfat càlcic amb poc contingut en altres elements. Al microscopi presenten cristalls
relativament grans, sobretot si es comparen amb els de les mostres de la Segarra. A la
compressió simple de les mostres de la Segarra van aproximadament entre els 10 MPa i els 13
Mpa, excepte algun cas puntual. Mentrestant, en les mostres de la Conca es poden arribar a
veure valors fins als 19 MPa, excepte els casos realment aïllats. En resum, la Segarra i la Conca
de Barberà són dues comarques ubicades en un zona on fa milions d’anys hi a haver un
ambient de formació propici per la generació de guixos. Uns guixos que en totes dues
comarques hi ha possibilitats reals d’extreure’ls, tot i que per diferents aplicacions.
La majoria dels guixos de la Conca de Barberà i alguns de la Segarra es poden classificar com a
alabastre. Els alabastres més bons són els de Sarral i Pira, que podrien servir com a roca
ornamental, mentre que els de Ribera d’Ondara i els de Torà - Biosca més aviat per la
construcció o la medicina. Finalment els de Valldeperes (Pontils), estarien en un grup de
qualitat intermèdia.
Per últim, per avaluar realment si es podrien explotar aquests recursos minerals s’hauria de fer
un estudi més a fons sobre les quantitats reals de reserves i un estudi econòmic exhaustiu. A la
zona de Sarral, a la Conca de Barberà, ja hi havia hagut bones explotacions d’alabastre fins el
segle passat, per tant és un punt a favor per valorar si realment val la pena extreure guix de les
pedreres. A la Segarra, hi ha hagut petites extraccions en el passat, però de forma molt
puntual. El guix és no alabastrí, però pot tenir les seves utilitats.
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Annex 1. Fitxes tècniques d’emplaçaments i mostres
Fitxa 1. Punt CB1
Material i localització:
Tipus de roca
Denominació
Població
Coordenades UTM 31 [X;Y](ETRS89/ED50)
Geologia:
Formació geològica
Edat de la formació
Característiques de l’explotació:
Grau de l’activitat
Accessos a l’activitat

Potències de les capes de guix
Àrea d’explotació (m2)
Reserves (m3)
Característiques del material:
Mineralogia

Observacions al microscopi
Resistència mecànica a la compressió

Guix, alabastre
Comaguala (CB1)
Sarral (Conca de Barberà)
352883 E; 4590107 N / 352977 E; 4590311 N
Formació Montblanc
Bartonià – Priabonià (Eocè superior)
Inactiva
A la carretera T-233, pràcticament a tocar del
nucli urbà de Sarral, entre els quilòmetres 7 i 8,
hi ha afloraments d’alabastre a ambdós marges
de la carretera. Sobretot, són més accessibles
els del marge esquerre, en sentit Sarral
Capes de 1 metre de guix
CB1a (blanc): Guix. Ínfims quars i anhidrita.
CB1b (fosc): Guix, notable presència de quars i
ínfima dolomita.
CB1a (blanc): 21,42 MPa (sense gomes)
CB1b (fosc): 31,50 MPa (sense gomes)

Situació geogràfica del punt CB1 (ICGC).
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Vista satèl·lit del punt CB1 (Google earth).

Llegenda Geologia Conca de Barberà 1 (Sarral - Pira)
Alternances de gresos i lutites vermelles, amb nivells de conglomerats i
guixos. Oligocè inferior.
Alternances de gresos i lutites vermelles, amb intercalacions de conglomerats.
Priabonià - Oligocè inferior.
Margues i calcàries. Eocè – Oligocè.
Margues grises i gresos amb intercalacions de guixos. Eocè – Oligocè.
Gresos i margues amb intercalacions de guixos. Bartonià – Priabonià.
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Conglomerats, gresos i margues vermelles. Priabonià.
Gresos. Bartonià – Priabonià.
Margues amb nivells de guixos i argiles. Bartonià – Priabonià.
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i els torrents. Holocè.
Llit actual, plana d’inundació ordinària i terrassa més baixa (0-2 m). Holocè
recent.

Situació geològica de l’emplaçament CB1 (ICGC).

Guix barrejat sobretot amb argiles en el punt CB1.

Nivells de guixos al costat de la carretera T-233, al CB1.
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Provetes un cop trencades, sense utilitzar les gomes com a coixinets del punt CB1.
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Fitxa 2. Punt CB2
Material i localització:
Tipus de roca
Denominació
Població
Coordenades UTM 31 [X;Y](ETRS89/ED50)
Geologia:
Formació geològica
Edat de la formació
Característiques de l’explotació:
Grau de l’activitat
Accessos a l’activitat

Capes i potències de guix
Àrea d’explotació (m2)
Reserves (m3)
Característiques del material:
Mineralogia

Observacions al microscopi
Resistència mecànica a la compressió

Guix, alabastre
Vila Romana, Barranc de la Salada (CB2)
Sarral (Conca de Barberà)
352914 E; 4590724 N / 353008 E; 4590928 N
Formació Montblanc
Bartonià – Priabonià (Eocè superior)
Inactiva
A la carretera C-37, entre les poblacions de
Sarral i Pira, agafar una pista forestal a mà dreta
en direcció Pira, just després de passar el punt
quilomètric 8 i creuar un petit rierol. Per la pista
forestal s’avança uns 500 metres, des d’on es
pot veure el Barranc de la Salada
Capes de 2 a 3 metres de guix
6000 m2
47000 m3
CB2a (blanc): Guix; no es coneixen amb detall la
resta de components.
CB2b (fosc): Guix i ínfimes anhidrita i dolomita.
CB2a (blanc): 10,12 MPa (amb gomes) i 21,17
MPa (sense gomes).
CB2b (fosc): 11,26 MPa (amb gomes) i 24,07
MPa (sense gomes).

Situació geogràfica de l’emplaçament CB2 (ICGC).
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Vista satèl·lit de l’emplaçament CB2 (Google earth).

Llegenda Geologia Conca de Barberà 1 (Sarral - Pira)
Alternances de gresos i lutites vermelles, amb nivells de conglomerats i
guixos. Oligocè inferior.
Alternances de gresos i lutites vermelles, amb intercalacions de conglomerats.
Priabonià - Oligocè inferior.
Margues i calcàries. Eocè – Oligocè.
Margues grises i gresos amb intercalacions de guixos. Eocè – Oligocè.
Gresos i margues amb intercalacions de guixos. Bartonià – Priabonià.
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Conglomerats, gresos i margues vermelles. Priabonià.
Gresos. Bartonià – Priabonià.
Margues amb nivells de guixos i argiles. Bartonià – Priabonià.
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i els torrents. Holocè.
Llit actual, plana d’inundació ordinària i terrassa més baixa (0-2 m). Holocè
recent.
Mapa geològic de situació del punt CB2 (ICGC).

Nivells de guix força competent al costat de l’antiga Presa Romana, al CB2.

Formació de guixos de Sarral. Presenten algunes alternances amb argiles i margues, també.
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Provetes del grup CB2 trencades. Algunes d’aquest grup van ser trencades amb gomes com a coixinets i altres
sense. La diferencia de ruptures es nota bastant, ja que amb les gomes les ruptures solien passar més pel centre
de les provetes i de forma clarament més vertical.
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Fitxa 3. Punt CB3
Material i localització:
Tipus de roca
Denominació
Població
Coordenades UTM 31 [X;Y](ETRS89/ED50)
Geologia:
Formació geològica
Edat de la formació
Característiques de l’explotació:
Grau de l’activitat
Accessos a l’activitat

Capes i potències de guix
Àrea d’explotació
Reserves
Característiques del material:
Mineralogia

Observacions al microscopi

Vista llum paral·lela de la mostra CB3a
Vicenç Torras Giralt. EPSEM. 2014

Guix, alabastre
Els Alzinars (CB3)
Pira (Conca de Barberà)
349094 E; 4586659 N / 349189 E; 4586863 N
Formació Montblanc
Bartonià – Priabonià (Eocè superior)
Inactiva
A la carretera C-37, sortint del nucli urbà de
Pira en direcció Montblanc, just al quilòmetre
4, s’agafa un desviament a mà dreta i a al final
del carrer a mà esquerra. Es segueix pel camí
durant menys de 500 metres i poc després de
passar davant unes naus hi ha una petita
bassa amb afloraments de guix en les seves
parets.
Capes de 2 a 3 metres de guix. Inclús de
majors
25000 m2
91000 m3
CB3a (blanc): Guix; no es coneixen detalls de
la resta de components.
CB3b (fosc): Guix i ínfima anhidrita.
Cristalls més grans que les mostres de la
Segarra. En CB3a hi ha bandes amb cristalls
clarament allargats i petitíssimes presències
de carbonats al voltant. En CB3b els cristalls
són de mides similars a CB3a tot i que és cert
que n’hi ha algun de dispers allargat. Els
cristalls normals de guix són alguns arrodonits
i la resta molt al·lotriomorfs. Poca presència
de carbonats.

Vista nicols encreuats mostra CB3a
Pàgina 79

El guix de la Conca de Barberà i la Segarra

Vista llum paral·lela de la mostra CB3b
Resistència mecànica a la compressió

Vista nicols encreuats mostra CB3b
CB3a (blanc): 25,09 MPa (amb gomes)
CB3b (fosc): 19,77 MPa (amb gomes)

Situació geogràfica del punt CB3 (ICGC).
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Vista satèl·lit del punt CB3 (Google earth).

Llegenda Geologia Conca de Barberà 1 (Sarral - Pira)
Alternances de gresos i lutites vermelles, amb nivells de conglomerats i
guixos. Oligocè inferior.
Alternances de gresos i lutites vermelles, amb intercalacions de conglomerats.
Priabonià - Oligocè inferior.
Margues i calcàries. Eocè – Oligocè.
Margues grises i gresos amb intercalacions de guixos. Eocè – Oligocè.
Gresos i margues amb intercalacions de guixos. Bartonià – Priabonià.
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Conglomerats, gresos i margues vermelles. Priabonià.
Gresos. Bartonià – Priabonià.
Margues amb nivells de guixos i argiles. Bartonià – Priabonià.
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i els torrents. Holocè.
Llit actual, plana d’inundació ordinària i terrassa més baixa (0-2 m). Holocè
recent.
Marc geològic del punt CB3 (ICGC).

Vista en detall dels guixos alabastrins del punt CB3.

Bons nivells de guixos al sud de Pira (CB3), on l'aigua cobreix el que sembla una antiga explotació.
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Provetes del grup CB3, prèviament a l'assaig de compressió simple.

Provetes del grup CB3, ja trencades. Totes elles van ser trencades sense fer servir les gomes i presenten ruptures
més aviat cap als laterals.
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Fitxa 4. Punt CB4
Material i localització:
Tipus de roca
Denominació
Població
Coordenades UTM 31 [X;Y](ETRS89/ED50)
Geologia:
Formació geològica
Edat de la formació
Característiques de l’explotació:
Grau de l’activitat
Accessos a l’activitat

Capes i potències de guix
Àrea d’explotació
Reserves
Característiques del material:
Mineralogia

Guix, alabastre
El Masó (CB4)
Pira – Barberà de la Conca (Conca de Barberà)
350340 E; 4588094 N / 350435 E; 4588298 N
Formació Montblanc
Bartonià – Priabonià (Eocè superior)
Inactiva
A la carretera C-37, entre els quilòmetres 5 i
6, direcció de Pira cap a Sarral, hi ha una
doble corba esquerra-dreta. Just abans de fer
la corba a dretes hi ha una petita pista
forestal, des de la qual es veuen alguns nivells
de guix alabastrí.
Capes de 1 m
-

Observacions al microscopi

Guix i ínfimes presència de quars, anhidrita,
calcita i goethita. Aquest últim component
possiblement és el causant dels tons vermells
de les mostres.
Cristalls són de mides similars a les mostres
CB, encara que n’hi ha algun de més gran
dispers, dels quals algun és notablement
allargat. Presències d’alguns carbonats
dispersos.

Vista llum paral·lela de la mostra CB4
Resistència mecànica a la compressió

Vista nicols encreuats de la mostra CB4
19,77 MPa (amb gomes)
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Situació geogràfica del punt d'emplaçament CB4 (ICGC).

Vista satèl·lit del punt CB4 (Google earth).

Vicenç Torras Giralt. EPSEM. 2014

Pàgina 85

El guix de la Conca de Barberà i la Segarra

Llegenda Geologia Conca de Barberà 1 (Sarral - Pira)
Alternances de gresos i lutites vermelles, amb nivells de conglomerats i
guixos. Oligocè inferior.
Alternances de gresos i lutites vermelles, amb intercalacions de conglomerats.
Priabonià - Oligocè inferior.
Margues i calcàries. Eocè – Oligocè.
Margues grises i gresos amb intercalacions de guixos. Eocè – Oligocè.
Gresos i margues amb intercalacions de guixos. Bartonià – Priabonià.
Conglomerats, gresos i margues vermelles. Priabonià.
Gresos. Bartonià – Priabonià.
Margues amb nivells de guixos i argiles. Bartonià – Priabonià.
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i els torrents. Holocè.
Llit actual, plana d’inundació ordinària i terrassa més baixa (0-2 m). Holocè
recent.

Marc geològic del punt d'emplaçament CB4 (ICGC).
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Nivells de guix força camuflats entre vegetació, líquens, molses, en el punt CB4.

Provetes del grup CB4, prèviament a l’assaig de compressió. Aspecte molt similar.

Ruptures molt bones en les mostres del grup CB4, utilitzant gomes.
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Fitxa 5. Punt CB5
Material i localització:
Tipus de roca
Denominació
Població
Coordenades UTM 31 [X;Y](ETRS89/ED50)
Geologia:
Formació geològica
Edat de la formació
Característiques de l’explotació:
Grau de l’activitat
Accessos a l’activitat

Potència de guix
Àrea d’explotació
Reserves
Característiques del material:
Mineralogia
Observacions al microscopi

Vista llum paral·lela de la mostra CB5
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Guix, alabastre
Els Ullastres (CB5)
Pira – Barberà de la Conca (Conca de Barberà)
349927 E; 4588526 N / 350021 E; 4588729 N
Formació Montblanc i Formació Sarral
Eocè superior – Oligocè inferior
Inactiva
A la carretera C-37, seguint la mateixa
direcció que en CB4, uns 50 metres després
s’agafa una pista a mà esquerra, sortint de la
corba oberta d’esquerres. Es segueix pel camí
fins al peu del dels turons vistos en front i
caminant en la mateixa direcció s’arriba a uns
nivells de guixos entre arbres, en zones amb
cert pendent.
Capes de 2 a 3 m
14000 m2
50000 m3
Guix i ínfima dolomita
Força varietat entre cristalls grans i petits. Els
gran són aparentment més grans que en les
altres mostres CB i molt al·lotriomorfs. Hi ha
petites presències molt localitzades de
carbonats.

Vista nicols encreuats de la mostra CB5
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Segona vista llum paral·lela de la mostra CB5
Resistència mecànica a la compressió

Segona vista nicols encreuats de la mostra
CB5
8,00 MPa (amb gomes)

Situació geogràfica del punt CB5 (ICGC).
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Vista satèl·lit de l’emplaçament CB5 (Google earth).

Llegenda Geologia Conca de Barberà 1 (Sarral - Pira)
Alternances de gresos i lutites vermelles, amb nivells de conglomerats i
guixos. Oligocè inferior.
Alternances de gresos i lutites vermelles, amb intercalacions de conglomerats.
Priabonià - Oligocè inferior.
Margues i calcàries. Eocè – Oligocè.
Margues grises i gresos amb intercalacions de guixos. Eocè – Oligocè.
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Gresos i margues amb intercalacions de guixos. Bartonià – Priabonià.
Conglomerats, gresos i margues vermelles. Priabonià.
Gresos. Bartonià – Priabonià.
Margues amb nivells de guixos i argiles. Bartonià – Priabonià.
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i els torrents. Holocè.
Llit actual, plana d’inundació ordinària i terrassa més baixa (0-2 m). Holocè
recent.

Marc geològic de l’emplaçament CB5 (ICGC).

Nivells de guixos força enterrats per la vegetació i la resta de sòl.

Nivells de guixos alternats per lutites i gresos vermells, i conglomerats fins i tot.
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Provetes del grup CB5, trencades fent servir les gomes. Textura interior de les mostres molt granular.
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Fitxa 6. Punt CB6
Material i localització:
Tipus de roca
Denominació
Població
Coordenades UTM 31 [X;Y](ETRS89/ED50)
Geologia:
Formació geològica
Edat de la formació
Característiques de l’explotació:
Grau de l’activitat
Accessos a l’activitat

Capes i potències de guix
Àrea d’explotació
Reserves
Característiques del material:
Mineralogia
Observacions al microscopi

Vista llum paral·lela de la mostra CB6
Resistència mecànica a la compressió
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Guix, alabastre
Coma Rals (CB6)
Sarral (Conca de Barberà)
351299 E; 4589408 N / 351393 E; 4889612 N
Formació Montblanc
Bartonià – Priabonià (Eocè superior)
Inactiva
A la carretera C-37, entre Pira i Sarral, en
direcció a aquest segon nucli urbà i poc
després de passar el quilòmetre 7, s’agafa una
pista forestal a mà esquerra. Poc després de
500m i una lleugera pujada, hi ha presència
d’arbres i vegetació. Caminant es poden
travessar fàcilment i darrere d’ells hi ha
importants afloraments de guix alabastrí.
Capes de 2 a 3 metres de guix
13000 m2
76000 m3
Guix i ínfima anhidrita.
Combinació entre cristalls petits intercalats
amb algun cristall molt gran. Són força
al·lotriomorfs. Mentre que la presència de
carbonats i altres minerals és pràcticament
molt petita.

Vista nicols encreuats de la mostra CB6
15,62 MPa (amb gomes)
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Situació geogràfica de l’emplaçament CB6 (ICGC).

Vista satèl·lit del punt CB6 (Google earth).
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Llegenda Geologia Conca de Barberà 1 (Sarral - Pira)
Alternances de gresos i lutites vermelles, amb nivells de conglomerats i
guixos. Oligocè inferior.
Alternances de gresos i lutites vermelles, amb intercalacions de conglomerats.
Priabonià - Oligocè inferior.
Margues i calcàries. Eocè – Oligocè.
Margues grises i gresos amb intercalacions de guixos. Eocè – Oligocè.
Gresos i margues amb intercalacions de guixos. Bartonià – Priabonià.
Conglomerats, gresos i margues vermelles. Priabonià.
Gresos. Bartonià – Priabonià.
Margues amb nivells de guixos i argiles. Bartonià – Priabonià.
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i els torrents. Holocè.
Llit actual, plana d’inundació ordinària i terrassa més baixa (0-2 m). Holocè
recent.
Marc geològic del punt CB6 (ICGC).

Formació de guix força nodular en el punt CB6.
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Formació que sembla més massiva, del mateix punt CB6, però amb color igualment blanc.

Vista general del punt de recollida de mostres CB6. S'aprecia l'alternança de guixos amb algunes capes d'argiles,
sorres i margues.

Vicenç Torras Giralt. EPSEM. 2014

Pàgina 96

El guix de la Conca de Barberà i la Segarra

Part superior del tall vist al punt CB6.

Part inferior del tall vist al punt CB6.

Provetes del grup CB6, un cop trencades. En totes elles es varen fer servir les gomes coma coixinets.
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Fitxa 7. Punt CB7
Material i localització:
Tipus de roca
Denominació
Població
Coordenades UTM 31 [X;Y](ETRS89/ED50)
Geologia:
Formació geològica
Edat de la formació
Característiques de l’explotació:
Grau de l’activitat
Accessos a l’activitat

Capes i potències de guix
Àrea d’explotació
Reserves
Característiques del material:
Mineralogia

Observacions al microscopi

Vista llum paral·lela de la mostra CB7a
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Guix, alabastre
Valldeperes (CB7)
Pontils (Conca de Barberà)
368818 E; 4594674 N / 368912 E; 4594879 N
Cuisià – Lutecià (Eocè inferior)
Inactiva
El punt CB7 es troba al costat del nucli de
Valldeperes (Pontils). Des del mateix nucli es
poden veure els nivells de guixos en direcció
nord. La carretera que passa per aquest punt
és la TV-2011.
Capes amb gruixos superiors als 2 metres
6000 m2
33000 m3
CB7a (blanc): Guix i ínfim quars
CB7b (fosc): Guix i petites però remarcables
de dolomita i calcita
En CB7a s’intueixen petites presències de
carbonats però sens dubte a CB7b és la
mostra on clarament són més remarcables. Es
tracta d’agrupacions de cristalls petits
formant nuclis grans. Els cristalls de guix, en
general, són grans i al·lotriomorfs, tot i que a
CB7a no tant grans. Al CB7a també són de
mides més semblants entre ells. Encara que
és cert que hi ha algun cristall una mica més
gran dispers i alguns força allargats.

Vista nicols encreuats de la mostra CB7a
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Vista llum paral·lela de la mostra CB7b
Resistència mecànica a la compressió

Vista nicols encreuats de la mostra CB7b
CB7a (blanc): 6,59 MPa (amb gomes)
CB7b (fosc): 8,85 MPa (amb gomes)

Situació geogràfica de l’emplaçament CB7 (ICGC).
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Vista satèl·lit de l’emplaçament CB7 (Google earth).

Llegenda Geologia Conca de Barberà 2 (Valldeperes)
Margues grises, calcàries taulejades i laminades i gresos calcaris. Eocè –
Oligocè.
Alternances de gresos i lutites vermelles, amb intercalacions de conglomerats.
Priabonià - Oligocè inferior.
Conglomerats, gresos i margues vermelles. Priabonià.
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i els torrents. Holocè.
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Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials)
Plistocè.
Margues i gresos. Priabonià inferior.
Lutites i margues gris groguenques amb intercalacions de gresos i calcàries
bioclàstiques. Formació Lutites i Gresos del Boix. Priabonià.
Calcàries biomicrítiques. Bartonià.
Margues blaves fossilíferes amb limonites vermelles. Bartonià.
Gresos i calcàries amb ciment esparític. Bartonià.
Calcàries micrítiques amb nivells de margues i lignits. Cuisià – Lutecià.
Calcàries micrítiques i guixos. Cuisià – Lutecià.
Argiles i gresos amb alguns guixos. Cuisià – Lutecià.
Gresos. Cuisià – Lutecià.
Margues i argiles alternant amb calcàries. Cuisià – Lutecià.
Calcàries i dolomies. Ilerdià.
Argiles vermelles i gresos. Conté dipòsits de bauxita. Paleocè.
Calcàries micrítiques i dolomies. Fàcies Muschelkalk inferior. Triàsic mitjà –
superior.
Dolomies i calcàries. Fàcies Muschelkalk superior. Triàsic mitjà – superior.
Marc geològic de l'emplaçament CB7 (ICGC).

Mostra de Valldeperes (Pontils), és a dir del punt CB7.
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Provetes del grup CB7 trencades, utilitzant les gomes com a coixinets.
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Fitxa 8. Punt S1
Material i localització:
Tipus de roca
Denominació
Població
Coordenades UTM 31 [X;Y](ETRS89/ED50)
Geologia:
Formació geològica
Edat de la formació
Característiques de l’explotació:
Grau de l’activitat
Accessos a l’activitat

Capes i potències de guix
Àrea d’explotació
Reserves
Característiques del material:
Mineralogia
Observacions al microscopi
Resistència mecànica a la compressió

Calcària
La Melgosa (S1)
Sant Ramon (Segarra)
362842 E; 4618040 N(Y) / 362936 E; 4619244 N
Oligocè
Activa
La ubicació del l’activitat extractiva de calcària
és al vell mig de la carretera N-141f, prop del
punt quilomètric 9, situat entre Sant Ramon i les
Oluges, molt a prop de la via ràpida C-25.
Capes de calcàries, amb argiles i margues
intercalades
50000 m2
Calcita. No es coneixen els components en
detall.
41,20 MPa (amb gomes)

Situació geogràfica del punt S1 (ICGC).
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Vista satèl·lit del punt S1 (Google earth).

Llegenda Geologia Segarra (St.Ramon, Ivorra, Torà, Biosca)
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i els torrents. Holocè.
Dipòsits col·luvials. Argiles amb còdols angulosos dispersos. Holocè
Llit actual, plana d’inundació ordinària i terrassa més baixa (0-2 m). Holocè
recent.
Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials).
Plistocè.
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Argiles vermelles i margues grises amb intercalacions de gresos i calcàries.
Oligocè inferior.
Margues amb intercalacions de calcàries. Oligocè.
Calcàries micrítiques. Rupelià.
Margues, calcàries i gresos. Formació Molassa de Solsona. Oligocè.
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Holocè.
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Plistocè terminal – Holocè basal.
Dipòsits al·luvials no diferenciats. Holocè.
Glacis d’acumulació. Argiles amb còdols. Plistocè - Holocè.
Gresos i argiles. Forma part de la Seqüència d’Ivorra. Oligocè inferior.
Margues, limonites i gresos amb intercalacions de conglomerats. Formació
Molassa de Solsona. Oligocè.
Margues grises i gresos amb intercalacions de guixos. Eocè – Oligocè.
Alternança de margues, margocalcàries i calcàries micrítiques. Inclou la
Formació Capes de Torà. Eocè – Oligocè.
Margues, gresos, margocalcàries i calcàries. Inclou la formació Complex
lacustre de Sanaüja. Eocè – Oligocè.
Guixos i margues. Formació Guixos de Balbastre. Priabonià.
Margues i calcàries. Eocè – Oligocè.
Gresos, lutites vermelles i margues. Forma part del Complex lacustre de
Sanaüja. Eocè – Oligocè.
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Plistocè superior.
Gresos i argiles. Forma part de la Seqüència de Sant Ramon. Oligocè.
Marc geològic del punt d’emplaçament S1 (ICGC).

Proveta de calcària trencada a la premsa, fent servir les gomes com a coixinets.
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Explotació activa de la pedrera de Sant Ramon (Segarra), al punt S1.

Nivells calcaris, presumiblement barrejats amb margues grises i argiles vermelles
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Fitxa 9. Punt S3
Material i localització:
Tipus de roca
Denominació
Població
Coordenades UTM 31 [X;Y](ETRS89/ED50)
Geologia:
Formació geològica
Edat de la formació
Característiques de l’explotació:
Grau de l’activitat
Accessos a l’activitat

Capes i potències de guix
Àrea d’explotació
Reserves
Característiques del material:
Mineralogia
Observacions al microscopi
Resistència mecànica a la compressió

Guix
El Martí (S3)
Torà (Segarra)
368719 E; 4627647 N / 368813 E; 4627851 N
Formació Guixos de Balbastre
Priabonià (Eocè superior)
Inactiva
L’accés al punt S5 és a través d’una pista
forestal, que s’agafa entre els quilòmetres 26 i
27 de la carretera C-1412a, entre Castellfollit de
Riubregós i Torà. S’agafa a mà esquerra en
sentit Torà, i se’n de recórrer menys de 500m
fins a arribar al punt, just on es creua amb el Riu
Llobregós.
Guixos barrejats amb margues
115000 m2
Guix. No es coneixen en detall la resta de
components.
10,95 MPa (amb gomes)

Situació geogràfica de l’emplaçament S3 (ICGC).
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Vista des de satèl·lit del punt S3 (Google earth).

Llegenda Geologia Segarra (St.Ramon, Ivorra, Torà, Biosca)
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i els torrents. Holocè.
Dipòsits col·luvials. Argiles amb còdols angulosos dispersos. Holocè
Llit actual, plana d’inundació ordinària i terrassa més baixa (0-2 m). Holocè
recent.
Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials).
Plistocè.
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Argiles vermelles i margues grises amb intercalacions de gresos i calcàries.
Oligocè inferior.
Margues amb intercalacions de calcàries. Oligocè.
Calcàries micrítiques. Rupelià.
Margues, calcàries i gresos. Formació Molassa de Solsona. Oligocè.
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Holocè.
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Plistocè terminal – Holocè basal.
Dipòsits al·luvials no diferenciats. Holocè.
Glacis d’acumulació. Argiles amb còdols. Plistocè - Holocè.
Gresos i argiles. Forma part de la Seqüència d’Ivorra. Oligocè inferior.
Margues, limonites i gresos amb intercalacions de conglomerats. Formació
Molassa de Solsona. Oligocè.
Margues grises i gresos amb intercalacions de guixos. Eocè – Oligocè.
Alternança de margues, margocalcàries i calcàries micrítiques. Inclou la
Formació Capes de Torà. Eocè – Oligocè.
Margues, gresos, margocalcàries i calcàries. Inclou la formació Complex
lacustre de Sanaüja. Eocè – Oligocè.
Guixos i margues. Formació Guixos de Balbastre. Priabonià.
Margues i calcàries. Eocè – Oligocè.
Gresos, lutites vermelles i margues. Forma part del Complex lacustre de
Sanaüja. Eocè – Oligocè.
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Plistocè superior.
Gresos i argiles. Forma part de la Seqüència de Sant Ramon. Oligocè.
Marc geològic del punt S3 (ICGC).

Nivells de guix del punt S3, molt barrejats amb margues, sobretot.
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Provetes del punt S3 (no pas 2, com està escrit) després de l’assaig de compressió uniaxial.
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Fitxa 10. Punt S4
Material i localització:
Tipus de roca
Denominació
Població
Coordenades UTM 31 [X;Y](ETRS89/ED50)
Geologia:
Formació geològica
Edat de la formació
Característiques de l’explotació:
Grau de l’activitat
Accessos a l’activitat

Capes i potències de guix
Àrea d’explotació
Reserves
Característiques del material:
Mineralogia
Observacions al microscopi
Resistència mecànica a la compressió

Guix
La Torra (S4)
Torà (Segarra)
368724 E; 4626840 N / 368818 E; 4627043 N
Formació Guixos de Balbastre
Priabonià (Eocè superior)
Inactiva
L’accés al punt S6 és seguint el mateix camí que
s’agafa pel punt S5. Es va pujant de cota, i poc
després de creuar una línia elèctrica, la
presència de guix es fa més notòria respecte uns
metres enrere.
Guixos barrejats amb margues
212000 m2
Guix. No es coneixen en detall la resta de
components.
25,78 MPa (amb gomes)

Situació geogràfica del punt S4 (ICGC).
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Vista satèl·lit de l'emplaçament S4 (Google earth).

Llegenda Geologia Segarra (St.Ramon, Ivorra, Torà, Biosca)
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i els torrents. Holocè.
Dipòsits col·luvials. Argiles amb còdols angulosos dispersos. Holocè
Llit actual, plana d’inundació ordinària i terrassa més baixa (0-2 m). Holocè
recent.
Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials).
Plistocè.
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Argiles vermelles i margues grises amb intercalacions de gresos i calcàries.
Oligocè inferior.
Margues amb intercalacions de calcàries. Oligocè.
Calcàries micrítiques. Rupelià.
Margues, calcàries i gresos. Formació Molassa de Solsona. Oligocè.
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Holocè.
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Plistocè terminal – Holocè basal.
Dipòsits al·luvials no diferenciats. Holocè.
Glacis d’acumulació. Argiles amb còdols. Plistocè - Holocè.
Gresos i argiles. Forma part de la Seqüència d’Ivorra. Oligocè inferior.
Margues, limonites i gresos amb intercalacions de conglomerats. Formació
Molassa de Solsona. Oligocè.
Margues grises i gresos amb intercalacions de guixos. Eocè – Oligocè.
Alternança de margues, margocalcàries i calcàries micrítiques. Inclou la
Formació Capes de Torà. Eocè – Oligocè.
Margues, gresos, margocalcàries i calcàries. Inclou la formació Complex
lacustre de Sanaüja. Eocè – Oligocè.
Guixos i margues. Formació Guixos de Balbastre. Priabonià.
Margues i calcàries. Eocè – Oligocè.
Gresos, lutites vermelles i margues. Forma part del Complex lacustre de
Sanaüja. Eocè – Oligocè.
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Plistocè superior.
Gresos i argiles. Forma part de la Seqüència de Sant Ramon. Oligocè.
Marc geològic del punt d’emplaçament S4 (ICGC).

Alguns guixos del punt S4.
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Provetes del grup S4 (no pas 3, com està escrit), utilitzant les gomes durant l’assaig de compressió.
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Fitxa 11. Punt S5
Material i localització:
Tipus de roca
Denominació
Població
Coordenades UTM 31 [X;Y](ETRS89/ED50)
Geologia:
Formació geològica
Edat de la formació
Característiques de l’explotació:
Grau de l’activitat
Accessos a l’activitat

Capes i potències de guix
Àrea d’explotació
Reserves
Característiques del material:
Mineralogia
Observacions al microscopi

Vista llum paral·lela de la mostra S5
Resistència mecànica a la compressió
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Guix
La Guixera (S5)
Biosca (Segarra)
365282 E; 4630904 N / 365375 E; 4631108 N
Formació Guixos de Balbastre
Priabonià (Eocè superior)
Inactiva
Entre Torà i Biosca, s’agafa una pista forestal a
mà esquerra, en sentit Biosca, a la carretera C1412a, prop del quilòmetre 21. Es fa un
lleuger zig-zag ascendent i pocs metres
després s’aprecien els guixos al marge
esquerre del camí.
Guixos barrejats amb margues
Guix. No es coneixen amb detall la resta de
components.
Presenta cristalls força petites i no són
excessivament al·lotriomorfs. No presenta
gaire signes de carbonats ni altres minerals
significatius. Com a molt hi ha algun cristall
més gran, però molt localitzat.

Vista nicols encreuats de la mostra S5
9,40 MPa (amb gomes)
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Situació geogràfica de l’emplaçament S5 (ICGC).

Vista satèl·lit del punt S5 (Google earth).
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Llegenda Geologia Segarra (St.Ramon, Ivorra, Torà, Biosca)
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i els torrents. Holocè.
Dipòsits col·luvials. Argiles amb còdols angulosos dispersos. Holocè
Llit actual, plana d’inundació ordinària i terrassa més baixa (0-2 m). Holocè
recent.
Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials).
Plistocè.
Argiles vermelles i margues grises amb intercalacions de gresos i calcàries.
Oligocè inferior.
Margues amb intercalacions de calcàries. Oligocè.
Calcàries micrítiques. Rupelià.
Margues, calcàries i gresos. Formació Molassa de Solsona. Oligocè.
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Holocè.
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Plistocè terminal – Holocè basal.
Dipòsits al·luvials no diferenciats. Holocè.
Glacis d’acumulació. Argiles amb còdols. Plistocè - Holocè.
Gresos i argiles. Forma part de la Seqüència d’Ivorra. Oligocè inferior.
Margues, limonites i gresos amb intercalacions de conglomerats. Formació
Molassa de Solsona. Oligocè.
Margues grises i gresos amb intercalacions de guixos. Eocè – Oligocè.
Alternança de margues, margocalcàries i calcàries micrítiques. Inclou la
Formació Capes de Torà. Eocè – Oligocè.
Margues, gresos, margocalcàries i calcàries. Inclou la formació Complex
lacustre de Sanaüja. Eocè – Oligocè.
Guixos i margues. Formació Guixos de Balbastre. Priabonià.
Margues i calcàries. Eocè – Oligocè.
Gresos, lutites vermelles i margues. Forma part del Complex lacustre de
Sanaüja. Eocè – Oligocè.
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Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Plistocè superior.
Gresos i argiles. Forma part de la Seqüència de Sant Ramon. Oligocè.
Marc geològic de l'emplaçament S5 (ICGC).

Guixos molt barrejats amb altres materials sedimentaris.

Provetes del grup S5, trencades a la premsa fent servir les gomes com a coixinets. Molt bones ruptures, força
centrades i ben verticals.
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Fitxa 12. Punt S6
Material i localització:
Tipus de roca
Denominació
Població
Coordenades UTM 31 [X;Y](ETRS89/ED50)
Geologia:
Formació geològica
Edat de la formació
Característiques de l’explotació:
Grau de l’activitat
Accessos a l’activitat

Capes i potències de guix
Àrea d’explotació
Reserves
Característiques del material:
Mineralogia
Observacions al microscopi
Resistència mecànica a la compressió

Guix
La Peixera (S6)
Biosca (Segarra)
364319 E; 4631624 N / 364413 E; 4631828 N
Formació Guixos de Balbastre
Priabonià (Eocè superior)
Inactiva
Entre Torà i Biosca, s’agafa una pista forestal a
mà esquerra, en sentit Biosca, a la carretera C1412a, gairebé al km. 21. Es segueix la pista
forestal, i al cap de, més o menys mig
quilòmetre la presència de guixos es nota.
Guixos barrejats amb margues
Guix. No es coneixen amb detall la resta de
components.
13,84 MPa (amb gomes)

Situació geogràfica de l’emplaçament S6 (ICGC).
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Vista satèl·lit de l'emplaçament S6 (Google earth).

Llegenda Geologia Segarra (St.Ramon, Ivorra, Torà, Biosca)
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i els torrents. Holocè.
Dipòsits col·luvials. Argiles amb còdols angulosos dispersos. Holocè
Llit actual, plana d’inundació ordinària i terrassa més baixa (0-2 m). Holocè
recent.
Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials).
Plistocè.
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Argiles vermelles i margues grises amb intercalacions de gresos i calcàries.
Oligocè inferior.
Margues amb intercalacions de calcàries. Oligocè.
Calcàries micrítiques. Rupelià.
Margues, calcàries i gresos. Formació Molassa de Solsona. Oligocè.
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Holocè.
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Plistocè terminal – Holocè basal.
Dipòsits al·luvials no diferenciats. Holocè.
Glacis d’acumulació. Argiles amb còdols. Plistocè - Holocè.
Gresos i argiles. Forma part de la Seqüència d’Ivorra. Oligocè inferior.
Margues, limonites i gresos amb intercalacions de conglomerats. Formació
Molassa de Solsona. Oligocè.
Margues grises i gresos amb intercalacions de guixos. Eocè – Oligocè.
Alternança de margues, margocalcàries i calcàries micrítiques. Inclou la
Formació Capes de Torà. Eocè – Oligocè.
Margues, gresos, margocalcàries i calcàries. Inclou la formació Complex
lacustre de Sanaüja. Eocè – Oligocè.
Guixos i margues. Formació Guixos de Balbastre. Priabonià.
Margues i calcàries. Eocè – Oligocè.
Gresos, lutites vermelles i margues. Forma part del Complex lacustre de
Sanaüja. Eocè – Oligocè.
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Plistocè superior.
Gresos i argiles. Forma part de la Seqüència de Sant Ramon. Oligocè.
Marc geològic del punt S6 (ICGC).

Guixos de l’emplaçament S6, prop de Biosca.
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Provetes del grup S6, abans de realitzar l’assaig de compressió simple.

Provetes trencades del grup S6, havent utilitzant les gomes durant l'assaig.
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Fitxa 13. Punt S7
Material i localització:
Tipus de roca
Denominació
Població
Coordenades UTM 31 [X;Y](ETRS89/ED50)
Geologia:
Formació geològica
Edat de la formació
Característiques de l’explotació:
Grau de l’activitat
Accessos a l’activitat

Capes i potències de guix
Àrea d’explotació
Reserves
Característiques del material:
Mineralogia
Observacions al microscopi
Resistència mecànica a la compressió

Guix
Los Guixars (S7)
Ribera d’Ondara (Segarra)
360767 E; 4612554 N / 360861 E; 4612758 N
Formació Guixos de Talavera
Oligocè inferior
Inactiva
A l’autopista A-2, sentit Cervera cap a
Barcelona, s’agafa la sortida 524. A continuació,
a la rotonda s’agafa la quarta sortida, a mà
esquerra, es passa per sota l’autovia i poc
després es passa una explotació i naus, tot a
través d’una pista asfaltada. Uns 300m després
de les naus s’agafa un camí a mà esquerra i a
escassos metres, al costat d’un camp es veuen
els guixos corresponents al punt S7.
Alternances de capes de guixos i margues
Guix. No es coneixen amb detall la resta de
components.
13,88 MPa (amb gomes)

Situació geogràfica del punt de mostreig S7 (ICGC).
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Vista satèl·lit del punt S7 (Google earth).

Llegenda Geologia Segarra (Ribera d’Ondara)
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i els torrents. Holocè.
Dipòsits col·luvials. Argiles amb còdols angulosos dispersos. Holocè
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Holocè.
Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials).
Plistocè.
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Argiles vermelles i margues grises amb intercalacions de gresos i calcàries.
Oligocè inferior.
Margues amb intercalacions de calcàries. Oligocè.
Calcàries micrítiques. Rupelià.
Margues, calcàries i gresos. Formació Molassa de Solsona. Oligocè.
Margues grises amb intercalacions de gresos i calcàries. Oligocè.
Margues. Oligocè.
Alternança de guixos i margues. Formació Guixos de Talavera. Oligocè inferior.
Marc geològic de l'emplaçament S7 (ICGC).

Nivells de guixos del punt S7, alternats amb margues.

Provetes del grup S7, trencades a la premsa fent servir les gomes com a coixinets.
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Fitxa 14. Punt S8
Material i localització:
Tipus de roca
Denominació
Població
Coordenades UTM 31 [X;Y](ETRS89/ED50)
Geologia:
Formació geològica
Edat de la formació
Característiques de l’explotació:
Grau de l’activitat
Accessos a l’activitat

Capes i potències de guix
Àrea d’explotació
Reserves
Característiques del material:
Mineralogia
Observacions al microscopi
Resistència mecànica a la compressió

Guix
Coll del Carro (S8)
Ribera d’Ondara (Segarra)
361572 E; 4611259 N / 361666 E; 4611463 N
Formació Guixos de Talavera
Oligocè inferior
Inactiva
Reprenent la pista asfaltada que s’agafa pel
punt S7, es segueix en el sentit que es portava.
Sense perdre la pista, es passa per algun mas
aïllat i es creua un parell de rieres. Ja molt a
prop del nucli de St. Antolí i després d’una
lleugera pujada s’arriba a un coll, on es veuen
perfectament nivells de guixos als marges de la
via, corresponents al punt S8.
Alternances de capes de guixos i margues
Guix. No es coneixen amb detall la resta de
components.
29,27 MPa (sense gomes)

Situació geogràfica de l’emplaçament S8 (ICGC).
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Vista satèl·lit del punt S8 (Google earth).

Llegenda Geologia Segarra (Ribera d’Ondara)
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i els torrents. Holocè.
Dipòsits col·luvials. Argiles amb còdols angulosos dispersos. Holocè
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Holocè.
Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials).
Plistocè.
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Argiles vermelles i margues grises amb intercalacions de gresos i calcàries.
Oligocè inferior.
Margues amb intercalacions de calcàries. Oligocè.
Calcàries micrítiques. Rupelià.
Margues, calcàries i gresos. Formació Molassa de Solsona. Oligocè.
Margues grises amb intercalacions de gresos i calcàries. Oligocè.
Margues. Oligocè.
Alternança de guixos i margues. Formació Guixos de Talavera. Oligocè inferior.
Marc geològic del punt S8 (ICGC).

Nivells clarament de guixos, però molt alternats amb altres materials d’origen sedimentari.

Proveta trencada del punt S8. No es va fer servir les gomes en l’assaig de compressió simple.
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Fitxa 15. Punt S9
Material i localització:
Tipus de roca
Denominació
Població
Coordenades UTM 31 [X;Y](ETRS89/ED50)
Geologia:
Formació geològica
Edat de la formació
Característiques de l’explotació:
Grau de l’activitat
Accessos a l’activitat

Capes i potències de guix
Àrea d’explotació
Reserves
Característiques del material:
Mineralogia
Observacions al microscopi

Vista llum paral·lela de la mostra S9
Resistència mecànica a la compressió
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Guix
La Simonera (S9)
Ribera d’Ondara (Segarra)
361152 E; 4608872 N / 361246 E; 4609075 N
Formació Guixos de Talavera
Oligocè inferior
Inactiva
Des del nucli de Sant Antolí i Vilanova, s’agafa
la carretera LV-2031 en direcció sud i en una
rotonda abans de veure el quilòmetre 8,
s’agafa un camí no asfaltat a mà dreta. En
trajectòria ascendent durant un quilòmetre
s’arriba a uns camps rodejats per arbres amb
guixos al sòl.
Alternances de capes de guixos i margues
Guix. No es coneixen amb detall la resta de
components.
Els cristalls són més petits que en S5. En alguna
zona n’hi ha que són una mica més allargats,
tot i que segueixen sent molt petits. No denota
presència de carbonats ni altres minerals.

Vista nicols encreuats de la mostra S9
9,70 MPa (amb gomes)
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Situació geogràfica del punt S9 (ICGC).

Vista satèl·lit de l'emplaçament S9 (Google earth).

Vicenç Torras Giralt. EPSEM. 2014

Pàgina 130

El guix de la Conca de Barberà i la Segarra

Llegenda Geologia Segarra (Ribera d’Ondara)
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i els torrents. Holocè.
Dipòsits col·luvials. Argiles amb còdols angulosos dispersos. Holocè
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Holocè.
Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials).
Plistocè.
Argiles vermelles i margues grises amb intercalacions de gresos i calcàries.
Oligocè inferior.
Margues amb intercalacions de calcàries. Oligocè.
Calcàries micrítiques. Rupelià.
Margues, calcàries i gresos. Formació Molassa de Solsona. Oligocè.
Margues grises amb intercalacions de gresos i calcàries. Oligocè.
Margues. Oligocè.
Alternança de guixos i margues. Formació Guixos de Talavera. Oligocè inferior.
Marc geològic de l'emplaçament S9 (ICGC).
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Provetes del grup S9 trencades, utilitzant les gomes com a coixinets durant l’assaig de compressió.
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Fitxa 16. Punt S10
Material i localització:
Tipus de roca
Denominació
Població
Coordenades UTM 31 [X;Y](ETRS89/ED50)
Geologia:
Formació geològica
Edat de la formació
Característiques de l’explotació:
Grau de l’activitat
Accessos a l’activitat

Capes i potències de guix
Àrea d’explotació
Reserves
Característiques del material:
Mineralogia
Observacions al microscopi
Resistència mecànica a la compressió

Guix
Núria (S10)
Ribera d’Ondara (Segarra)
361372 E; 4607562 N / 361466 E; 4607766 N
Formació Guixos de Talavera
Oligocè inferior
Inactiva
Seguint el mateix camí que es fa servir pel S9, se
segueix en el mateix sentit, fins a arribar a una
cruïlla. Llavors es trenca a 90o a l’esquerra per
un altre camí i uns 200m després s’agafa un
trencall a la dreta per una pista que s’inicia en
baixada que dur fins el punt S10, després de
recórrer un quilòmetre més.
Alternances de capes de guixos i margues
15000 m2
35000 m3
Guix. No es coneixen amb detall la resta de
components.
10,57 MPa (amb gomes) i 23,41 MPa (sense
gomes)

Situació geogràfica de l’emplaçament S10 (ICGC).
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Vista satèl·lit de l'emplaçament S10 (Google earth).

Llegenda Geologia Segarra (Ribera d’Ondara)
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i els torrents. Holocè.
Dipòsits col·luvials. Argiles amb còdols angulosos dispersos. Holocè
Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Holocè.
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Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials).
Plistocè.
Argiles vermelles i margues grises amb intercalacions de gresos i calcàries.
Oligocè inferior.
Margues amb intercalacions de calcàries. Oligocè.
Calcàries micrítiques. Rupelià.
Margues, calcàries i gresos. Formació Molassa de Solsona. Oligocè.
Margues grises amb intercalacions de gresos i calcàries. Oligocè.
Margues. Oligocè.
Alternança de guixos i margues. Formació Guixos de Talavera. Oligocè inferior.
Marc geològic de l'emplaçament S10 (ICGC).

Nivells de guix al costat d'un camp, corresponents al punt S10.
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Més nivells de guix de l’emplaçament S10, força barrejats amb margues, sobretot.

Provetes del grup S10 (A i B fent servir les gomes; C i D sense) abans de l’assaig a compressió simple.

Les dos provetes més pròximes (A i B) amb ruptura més centrada que no pas les llunyanes (C i D).
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Annex 2. Càlculs i anotacions efectuats en l’assaig a compressió simple
Durant la realització dels assaigs a la compressió simple o uniaxial es van realitzar un seguit de
càlculs i anotacions de les diferents provetes que van passar per la premsa. A continuació hi ha
un recull de dades que resumeix l’obtenció dels resultats finals.

Exemple de distribució de les cares de totes les provetes

Mesures preses amb peu de rei de les arestes de les provetes en forma de cubs (cm)
Proveta 1-3
1-4
1-5
1-6
2-3
2-4
2-5
2-6
3-5
3-6
4-5
4-6
CB1a
2,95 3,00 2,94 3,02 2,96 3,07 2,95 3,02 2,93 3,03 2,95 3,04
CB1b
3,03 2,91 2,93 2,92 2,99 2,95 3,11 3,08 3,22 3,21 3,22 3,20
CB1c
5,10 5,18 5,03 5,09 5,05 5,12 5,05 5,07 5,35 5,25 5,36 5,27
CB1d
5,08 5,10 5,22 5,05 5,15 5,18 5,20 5,03 5,31 5,27 5,35 5,32
CB1e
5,13 5,11 5,11 5,12 5,12 5,08 5,04 5,03 5,16 5,10 5,31 5,22
CB1f
5,17 5,14 5,09 5,12 5,18 5,20 5,14 5,11 5,25 5,26 5,22 5,30
CB2a
3,01 3,06 2,91 3,06 2,90 2,97 2,94 3,03 2,86 2,91 2,87 3,02
CB2b
5,20 5,12 5,12 5,20 5,23 5,10 5,09 5,16 5,13 5,17 5,00 5,08
CB2c
5,29 5,30 5,18 5,04 5,47 5,42 5,17 5,00 5,15 5,30 5,17 5,22
CB2d
5,17 5,09 5,12 5,14 5,06 5,12 5,10 5,10 5,10 5,12 5,13 5,10
CB2e
5,16 5,14 5,21 5,27 5,12 5,26 5,23 5,31 5,18 5,12 5,09 5,09
CB2f
5,17 5,16 5,12 5,12 5,18 5,18 5,13 5,12 5,16 5,14 5,08 5,08
CB2g
2,83 2,85 2,91 2,90 3,00 2,97 3,03 2,92 2,94 2,98 3,00 3,01
CB6a
5,07 5,09 5,05 5,02 5,05 5,04 5,13 5,19 5,26 5,21 5,17 5,14
CB6b
5,21 5,08 5,25 5,11 5,17 5,08 5,35 5,18 5,18 5,13 5,14 5,10
CB6c
5,14 5,22 5,24 5,14 5,16 5,17 5,24 5,16 5,08 5,07 5,03 5,02
CB6d
5,10 5,11 5,13 5,31 5,11 5,12 5,11 5,04 4,96 4,94 5,09 5,10
CB6e
5,15 5,02 5,03 5,04 5,18 5,11 5,06 5,06 5,11 5,15 5,15 5,15
CB3a
3,02 3,06 2,94 2,92 3,10 3,09 2,03 2,92 2,85 2,87 3,01 2,91
CB3b
2,91 2,92 2,86 2,89 2,96 2,97 2,88 2,85 2,77 2,88 2,86 2,96
CB3c
2,94 2,89 2,89 2,97 2,95 2,79 2,90 2,93 2,86 2,90 2,90 2,95
CB3d
5,18 5,15 5,12 5,15 5,15 5,12 5,20 5,26 5,18 5,12 5,19 5,26
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CB3e
CB3f
CB4a
CB4b
CB4c
CB4d
CB5a
CB5b
CB5c
CB5d
CB5e
CB7a
CB7b
CB7c
CB7d
CB7e
1a
3a
3b
4a
4b
4c
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
6d
7a
7b
7c
7d
8
9a
9b
10a
10b
10c
10d

5,19
5,18
4,81
5,07
4,80
4,94
4,58
4,82
4,73
3,08
3,11
2,86
2,90
3,32
4,91
4,90
4,92
5,17
4,40
3,26
3,12
5,10
5,15
4,88
4,69
4,94
4,93
5,12
4,86
4,99
5,33
5,11
5,03
5,10
3,12
5,06
5,06
4,94
4,91
5,00
4,93

5,31
5,11
4,64
4,98
4,82
5,03
4,62
4,89
4,76
3,07
3,08
2,86
2,96
3,11
4,94
4,88
5,03
5,05
4,64
3,25
3,15
4,91
5,19
4,91
4,64
4,88
5,05
5,27
5,19
4,91
5,15
5,06
5,06
5,11
3,21
5,17
5,09
4,98
4,93
5,02
4,98

5,36
5,14
4,89
5,15
5,02
5,01
4,81
4,80
4,82
3,08
3,08
2,88
2,90
3,24
4,90
4,93
5,07
4,98
4,74
3,36
3,38
4,75
4,92
4,88
4,87
4,54
5,01
5,43
4,76
4,90
5,08
5,29
5,05
5,10
3,13
5,16
4,92
4,84
4,97
4,95
5,21

5,29
5,02
5,05
5,16
5,00
4,98
4,83
4,81
4,83
3,07
3,15
2,87
2,86
3,15
4,91
4,92
5,01
5,08
5,05
3,24
3,36
5,01
4,90
4,73
4,81
4,63
5,20
5,22
5,17
4,90
5,11
5,12
4,99
5,10
3,24
5,05
5,09
5,06
4,98
4,91
5,07

5,45
5,16
4,94
5,09
4,91
4,92
4,84
5,00
4,79
3,19
3,11
3,00
2,83
3,29
4,90
4,90
4,80
5,06
4,71
3,40
3,21
5,14
4,93
4,88
4,72
4,90
5,07
5,29
4,86
4,87
5,33
5,07
5,24
5,08
3,16
4,77
4,88
4,98
5,01
4,98
4,87

5,38
5,12
4,81
4,96
4,87
4,90
4,86
5,00
4,82
3,17
3,06
2,91
2,84
3,08
4,91
4,94
4,83
4,99
4,92
3,28
3,17
5,01
4,84
5,06
4,62
4,85
5,19
5,28
5,26
4,87
5,16
5,04
5,09
5,05
3,24
4,99
4,74
4,98
4,96
4,99
4,92

5,27
5,16
4,91
4,97
4,98
5,13
4,78
4,80
4,74
3,19
3,08
2,89
2,90
3,31
4,90
4,85
5,08
4,95
4,85
3,23
3,43
4,86
4,98
5,04
4,94
4,82
4,90
5,41
4,87
5,12
5,08
5,04
5,11
5,02
3,14
4,97
4,92
4,91
4,92
4,95
5,18

5,20
4,95
5,04
5,13
4,99
5,08
4,82
4,86
4,75
3,14
3,17
2,89
2,86
3,23
4,91
4,91
5,07
5,04
5,06
3,10
3,38
5,09
5,00
5,00
4,90
4,63
5,11
5,20
5,38
5,14
5,11
5,08
5,03
5,02
3,37
4,93
5,08
5,18
4,98
4,86
5,03

5,19
5,17
4,98
4,90
4,86
5,10
4,64
4,74
4,80
3,12
3,04
2,82
2,94
3,14
4,90
4,89
4,91
5,07
4,74
3,02
3,18
5,12
5,06
5,34
4,93
4,77
5,08
5,13
4,96
4,39
5,13
5,12
5,15
5,31
3,12
5,02
4,87
5,05
4,90
4,92
4,98

5,41
5,10
5,10
4,93
4,96
5,29
4,90
4,85
4,86
3,13
3,10
2,81
2,80
3,14
4,92
4,90
5,24
4,90
4,51
2,96
3,04
5,03
4,83
5,22
4,87
4,96
4,94
5,05
4,88
4,60
5,05
5,10
4,95
5,32
3,26
4,97
4,83
5,08
4,96
4,95
4,96

5,15
5,17
4,95
4,88
4,81
5,09
4,69
4,72
4,81
3,13
3,10
2,98
2,91
3,28
4,90
4,92
4,89
4,90
4,80
3,15
3,23
5,04
4,98
5,04
5,00
4,95
5,15
5,11
4,86
4,35
5,13
5,09
5,17
5,13
3,09
4,98
4,99
4,96
4,92
4,91
5,01

5,22
5,02
5,06
5,00
5,06
5,26
4,93
4,85
4,86
3,14
3,15
3,00
2,80
3,30
4,90
4,92
5,11
4,72
4,61
3,18
3,02
4,98
4,82
5,01
4,92
5,05
4,90
4,97
4,87
4,46
5,03
5,11
4,94
5,13
3,25
4,90
5,03
4,91
4,95
4,97
4,97

Mitjana de les superfícies de les 6 cares dels cubs de mostres de guix (mm 2)
Mostra
Cara 1
Cara 2
Cara 3
Cara 4
Cara 5
Cara 6
CB1a
886,55
899,98
880,59
908,98
865,83
916,57
CB1b
868,73
919,22
967,72
940,53
972,44
961,50
CB1c
2600,84
2573,01
2689,75
2737,23
2698,92
2672,08
CB1d
2613,72
2641,90
2705,84
2742,19
2776,93
2668,68
CB1e
2618,88
2567,85
2629,13
2682,52
2656,76
2618,70
Vicenç Torras Giralt. EPSEM. 2014

Pàgina 138

El guix de la Conca de Barberà i la Segarra
CB1f
CB2a
CB2b
CB2c
CB2d
CB2e
CB2f
CB2g
CB6a
CB6b
CB6c
CB6d
CB6e
CB3a
CB3b
CB3c
CB3d
CB3e
CB3f
CB4a
CB4b
CB4c
CB4d
CB5a
CB5b
CB5c
CB5d
CB5e
CB7a
CB7b
CB7c
CB7d
CB7e
1a
3a
3b
4a
4b
4c
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
6d
7a
7b
7c

2631,63
905,95
2662,56
2705,75
2631,69
2698,60
2644,48
825,02
2557,78
2665,11
2688,42
2664,81
2560,30
890,72
838,06
854,10
2652,23
2795,63
2613,66
2348,33
2590,39
2409,81
2490,01
2217,20
2332,83
2289,46
945,56
964,09
822,25
843,84
1027,19
2415,71
2408,33
2507,40
2570,33
2212,54
1074,15
1056,50
2442,44
2538,47
2352,05
2257,86
2251,24
2547,40
2766,34
2494,91
2425,50
2669,78
2646,74
2532,59

2659,88
876,10
2647,06
2768,78
2595,90
2735,13
2654,75
888,04
2603,22
2698,31
2685,80
2595,86
2603,37
766,01
849,47
836,61
2685,61
2834,75
2598,27
2425,31
2537,63
2437,67
2506,56
2328,00
2415,00
2279,97
1006,47
964,06
854,00
816,48
1041,50
2405,90
2400,96
2443,61
2509,99
2385,83
1057,11
1086,20
2524,81
2437,62
2494,94
2297,64
2303,44
2567,57
2803,69
2593,25
2498,31
2672,33
2557,83
2618,66
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2719,46
852,52
2685,73
2811,05
2613,77
2647,10
2665,13
862,84
2648,91
2675,45
2613,63
2526,98
2649,65
875,16
829,14
848,16
2659,98
2819,60
2654,80
2457,00
2496,82
2383,81
2561,14
2246,67
2354,35
2299,08
979,69
954,77
824,80
822,26
1037,77
2408,36
2398,55
2466,45
2549,83
2106,69
995,67
984,32
2598,40
2492,28
2576,64
2305,45
2393,58
2505,00
2649,35
2391,12
2216,04
2712,97
2600,99
2593,18

2719,42
887,92
2575,44
2784,52
2611,21
2646,80
2626,36
874,46
2611,01
2600,96
2610,49
2606,09
2608,48
910,20
857,00
830,70
2683,04
2771,38
2606,09
2364,86
2455,18
2391,01
2569,39
2279,94
2366,18
2315,97
978,12
959,38
862,62
827,95
1018,26
2413,25
2415,72
2465,00
2414,62
2248,99
1033,37
987,50
2484,96
2457,35
2504,96
2296,48
2432,50
2572,80
2658,60
2541,96
2154,05
2618,74
2575,50
2565,41

2677,70
838,01
2585,68
2670,30
2613,77
2680,47
2624,00
882,09
2654,44
2734,80
2648,82
2572,80
2588,09
728,11
807,91
833,76
2675,46
2747,86
2662,55
2432,85
2474,34
2417,50
2583,17
2236,87
2270,40
2296,79
979,69
945,56
836,65
848,25
1051,28
2401,00
2398,55
2486,75
2475,05
2287,22
1016,51
1091,30
2440,94
2484,90
2574,24
2435,33
2274,48
2534,48
2775,04
2364,17
2189,37
2606,04
2636,73
2621,28

2700,72
902,84
2654,75
2640,52
2616,32
2700,55
2616,32
871,55
2641,84
2631,67
2598,18
2597,85
2600,75
843,88
838,04
862,88
2701,40
2787,72
2522,41
2562,86
2554,49
2502,50
2653,33
2371,49
2344,98
2327,94
973,42
987,50
836,64
800,80
1027,18
2410,81
2413,27
2608,20
2433,86
2305,08
973,19
1021,11
2527,53
2388,38
2488,45
2376,52
2317,32
2536,26
2610,21
2571,56
2274,06
2575,44
2603,55
2477,45
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7d
8
9a
9b
10a
10b
10c
10d

Mostra

CB1a
CB1b
CB1c
CB1d
CB1e
CB1f
CB2a
CB2b
CB2c
CB2d
CB2e
CB2f
CB2g
CB6a
CB6b
CB6c
CB6d
CB6e
CB3a
CB3b
CB3c
CB3d
CB3e
CB3f
CB4a
CB4b
CB4c
CB4d
CB5a
CB5b
CB5c
CB5d
CB5e

2603,55
1008,05
2611,21
2540,04
2455,20
2447,70
2469,93
2546,87

2542,63
1041,60
2415,60
2405,00
2512,41
2467,58
2445,14
2498,90

2705,34
1001,66
2455,04
2410,45
2512,24
2445,28
2462,57
2435,30

2606,04
1022,33
2509,52
2462,42
2457,63
2440,36
2472,47
2470,05

2641,32
973,42
2532,50
2425,56
2439,94
2428,00
2432,93
2594,90

2643,85
1075,78
2462,57
2506,91
2557,44
2467,59
2422,96
2507,33

Càlcul de la resistència a la compressió simple a partir de F i A
Cares on
Superfície mitjana
Força de
Força de
Resistència a
s’aplica la
de es cares
compressió
compressió
la compressió
compressió
seleccionades
aplicada (T)
aplicada (N)
(MPa)
2
(mm)
(mm )
1-2
893,26
1,8
18000
20,15
1-2
893,97
1,6
16000
17,90
1-2
2586,93
8
80000
30,92
5-6
2722,81
6,7
67000
24,61
1-2
2593,37
6,8
68000
26,22
3-4
2719,44
10,6
106000
38,98
5-6
870,43
0,8
8000
9,19
1-2
2654,81
7,2
72000
27,12
3-4
2797,79
3,5
35000
12,51
1-2
2613,80
3,0
30000
11,48
1-2
2716,87
3,0
30000
11,04
3-4
2645,74
5,6
56000
21,17
1-2
856,53
1,8
18000
21,02
1-2
2580,50
3,6
36000
13,95
1-2
2681,71
4,4
44000
16,41
5-6
2623,50
4,0
40000
15,25
5-6
2585,33
4,0
40000
15,47
1-2
2581,83
4,4
44000
17,04
5-6
785,99
1,6
16000
20,36
1-2
843,77
1,8
18000
21,33
1-2
845,35
1,6
16000
18,93
5-6
2688,43
5,4
54000
20,09
1-2
2815,19
5,2
52000
18,47
5-6
2592,48
7,8
78000
30,09
1-2
2386,82
4,6
46000
19,27
5-6
2514,42
5,5
55000
21,87
3-4
2387,41
4,4
44000
18,43
3-4
2565,26
5,0
50000
19,49
3-4
2263,31
1,8
18000
7,95
5-6
2307,69
1,8
18000
7,80
5-6
2312,37
2,5
25000
10,81
5-6
976,55
0,6
6000
6,14
3-4
957,07
0,7
7000
7,31
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CB7a
CB7b
CB7c
CB7d
CB7e
1
3a
3b
4a
4b
4c
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
6d
7a
7b
7c
7d
8
9a
9b
10a
10b
10c
10d

Mostra

CB1a

5-6
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
3-4
3-4
1-2
5-6
1-2
3-4
5-6
1-2
5-6
5-6
3-4
1-2
5-6
1-2
5-6
1-2
5-6
1-2
5-6
3-4
1-2
5-6
5-6
1-2

836,65
830,16
1034,34
2410,81
2404,64
2475,51
2482,22
2177,84
1065,63
1056,21
2483,63
2474,82
2531,34
2277,75
2295,90
2535,37
2653,97
2544,08
2231,72
2671,05
2620,14
2575,62
2642,59
1024,83
2497,53
2436,43
2483,81
2447,79
2427,94
2522,88

0,7
0,4
0,9
2,5
1,8
10,2
2,7
2,4
4,0
2,8
3,3
1,6
1,9
3,0
2,4
3,4
2,8
4,0
3,5
4,2
3,6
3,2
3,6
3,0
3,0
1,8
1,8
3,4
5,4
6,2

7000
4000
9000
25000
18000
102000
27000
24000
40000
28000
33000
16000
19000
30000
24000
34000
28000
40000
35000
42000
36000
32000
36000
30000
30000
18000
18000
34000
54000
62000

8,37
4,82
8,70
10,37
7,49
41,20
10,88
11,02
37,54
26,51
13,29
6,47
7,51
13,17
10,45
13,41
10,55
15,72
15,68
15,72
13,74
12,42
13,62
29,27
12,01
7,39
7,25
13,89
22,24
24,58

Recull d’observacions fetes sobre les provetes i l’assaig
Mida d’aresta
Resistència a
Observacions
aproximada (3 la compressió
o 5 cm)
(MPa)
Blanc. Tot el grup CB1 sense utilitzar gomes. Ruptura
3
20,15

CB1b
CB1c

3
5

17,90
30,92

CB1d

5

24,61

CB1e
CB1f

5
5

26,22
38,98

CB2a

3

9,19
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molt lateral vertical
Blanc. Igualment ruptura lateral vertical
Heterogeni. Ruptura lateral i una mica horitzontal
seguint falles també. Capes poc definides. Falles
perpendiculars al esforç.
Heterogeni. Ruptura lateral vertical. Falles
paral·leles al esforç.
Blanc. Ruptura seguint falles, obliqua lateral.
Heterogeni. Ruptura lateral vertical. Falles
perpendiculars al esforç.
Blanc. Utilitzant gomes. Ruptura centrada. Mostra
molt esmicolada.
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CB2b

5

27,12

CB2c

5

12,51

CB2d

5

11,48

CB2e

5

11,04

CB2f
CB2g

5
3

21,17
21,02

CB6a

5

13,95

CB6b

5

16,41

CB6c

5

15,25

CB6d

5

15,47

CB6e

5

17,04

CB3a

3

20,36

CB3b
CB3c
CB3d

3
3
5

21,33
18,93
20,09

CB3e

5

18,47

CB3f

5

30,09

CB4a

5

19,27

CB4b

5

21,87

CB4c

5

18,43

CB4d

5

19,49

CB5a

5

7,95

CB5b

5

7,80

CB5c

5

10,81

CB5d

3

6,14

CB5e

3

7,31
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Heterogeni. Sense utilitzar gomes. Ruptura
localitzada a la cantonada.
Heterogeni. Utilitzant doble capa de gomes. Ruptura
una mica menys lateral, tot i que tampoc massa
centrada.
Heterogeni. Utilitzant gomes. Ruptura totalment
centrada.
Blanc. Utilitzant gomes. Ruptura una mica menys
lateral, tot i que tampoc massa centrada.
Blanc. Sense utilitzar gomes. Ruptura molt lateral.
Heterogeni. Sense utilitzar gomes. Fractura
centrada, però únicament una visible.
Blanc. Tot el grup CB6 utilitzant gomes. Ruptura en
tota la proveta, molt centrada.
Blanc. Falles prèvies paral·leles a la direcció de
l’esforç. Ruptura en tota la proveta, molt centrada.
Blanc. Falles prèvies col·locades obliquament
respecte la direcció de l’esforç. Ruptura en tota la
proveta, molt centrada.
Blanc. Falles prèvies col·locades més aviat
perpendicularment respecte la direcció de l’esforç.
Ruptura en tota la proveta, molt centrada.
Blanc. Falles prèvies paral·leles a la direcció de
l’esforç. Ruptura en tota la proveta, molt centrada.
Grisós. Tot el grup CB3 sense utilitzar gomes. Petita
ruptura prèvia, després a 1,6T ruptura gran. Ruptura
força lateral.
Grisós. Ruptura lateral molt similar a l’anterior.
Grisós. Ruptura similar a les anteriors.
Blanc. Trencament inicial per una cantonada i
finalment molt lateral.
Grisós. Ruptura similar al cas anterior, però amb una
fractura pel mig seguint una falla inicial.
Blanc. Aquesta mostra estava força sencera i ha
presentat més resistència, tot i que la ruptura
també és lateral.
Heterogeni (tons vermellosos). Tot el grup CB4
utilitzant les gomes. Ruptura molt centrada. En el
moment de trencar fan força soroll.
Heterogeni (tons vermellosos). Ruptura molt
centrada. En el moment de trencar fan força soroll.
Heterogeni (tons vermellosos). Ruptura molt
centrada. En el moment de trencar fan força soroll.
Heterogeni (tons vermellosos). Ruptura molt
centrada. En el moment de trencar fan força soroll.
Heterogeni molt granular. Tot el grup CB5 utilitzant
gomes. Tenia fractura prèvia important. Ruptura
molt centrada.
Heterogeni molt granular. Força maltractada.
Ruptura molt centrada.
Heterogeni molt granular. Aquesta mostra estava
una mica millor. Ruptura molt centrada.
Heterogeni granular i més clar. Ruptura molt
centrada.
Heterogeni granular i més clar. Ruptura molt
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CB7a

3

8,37

CB7b

3

4,82

CB7c

3

8,70

CB7d

5

10,37

CB7e

5

7,49

1

5

41,20

3a

5

10,88

3b

5

11,02

4a

3

37,54

4b
4c

3
5

26,51
13,29

5a

5

6,47

5b

5

7,51

5c

5

13,17

5d

5

10,45

6a

5

13,41

6b

5

10,55

6c

5

15,72

6d

5

15,68

7a

5

15,72

7b

5

13,74

7c

5

12,42

7d

5

13,62
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centrada.
Blanc. Tot el grup CB7 utilitzant gomes. Falles
paral·leles al esforç. Ruptura molt centrada.
Blanc. Falles paral·leles al esforç. Ruptura molt
centrada.
Heterogeni fosca amb nòduls blancs. Ruptura força
centrada.
Heterogeni fosca amb nòduls blancs. Ruptura molt
centrada.
Heterogeni fosca amb nòduls blancs. Ruptura molt
centrada.
Mostra de calcària amb tons grisos i marró clar.
Ruptura també força vertical, centrada en les cares i
passant pel centre. Força malmesa prèviament
d’una cantonada. So molt estrident en trencar.
Heterogeni. Grup 3 utilitzant gomes. Força falles en
diferents direccions. Bona ruptura vertical i
centrada.
Heterogeni. Força falles en diferents direccions.
Bona ruptura vertical i centrada.
Blanc. Tot el grup 4 amb gomes. Valor de resistència
inusualment elevat.
Blanc. Valor de resistència força més baix.
Blanc. Valor de resistència encara més baix,
confirmant resultats molt allunyats entre mostres
en aquest grup.
Heterogeni clar. Tot el grup 5 utilitzant gomes.
Petites falles prèvies paral·leles a la direcció de
l’esforç. Ruptura molt vertical i centrada.
Heterogeni clar. Petites falles prèvies perpendiculars
a la direcció de l’esforç. Ruptura molt vertical i
centrada. La mostra ha quedat molt esmicolada,
comparant amb les altres mostres del grup.
Heterogeni clar. Petites falles prèvies perpendiculars
a la direcció de l’esforç. Ruptura molt vertical i
centrada.
Heterogeni clar. Petites falles prèvies paral·leles a la
direcció de l’esforç. Ruptura molt vertical i centrada.
Gris clar. Tot el grup 6 utilitzant gomes. Ruptura
vertical i ben centrada. So fort en trencar.
Gris clar. Ruptura vertical i ben centrada. So fort en
trencar.
Gris clar. Ruptura vertical i ben centrada. So fort en
trencar.
Gris clar. Ruptura vertical i ben centrada. So fort en
trencar.
Heterogeni granular, però compacte. Tot el grup 7
utilitzant gomes. Ruptura vertical i ben centrada. So
fort en trencar.
Heterogeni granular, però compacte. Ruptura
vertical i ben centrada. So fort en trencar.
Heterogeni granular, però compacte. Ruptura
vertical i ben centrada. So fort en trencar.
Heterogeni granular, però compacte. Ruptura
vertical i ben centrada. So fort en trencar.
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8

3

29,27

9a

5

12,01

9b

5

7,39

10a

5

7,25

10b

5

13,89

10c

5

22,24

10d

5

24,58
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Blanc. Sense utilitzar gomes. Falles prèvies
paral·leles a la direcció de l’esforç. Ruptura ben
vertical i centrada.
Blanc - gris clar. Tot el grup 9 utilitzant gomes. Una
mica malmesa. Ruptura vertical i ben centrada
Blanc - gris clar. Presentava més falles i
deteriorament previ. Ruptura vertical i ben centrada
Heterogeni clar. Utilitzant gomes. Falles prèvies més
aviat perpendiculars a la direcció de l’esforç. Té una
cara lateral blanca 100% i més fibrosa. Ruptura molt
vertical i centrada. S’ha desgranat força.
Heterogeni clar. Utilitzant gomes. Falles prèvies més
aviat paral·leles a la direcció de l’esforç. Ruptura
molt vertical i centrada.
Heterogeni clar. Sense utilitzar gomes. Falles prèvies
més aviat perpendiculars a la direcció de l’esforç.
Cares força més paral·leles que 10d. Petita ruptura
prèvia abans de la final. Ruptura lateral i vertical.
Heterogeni clar. Sense utilitzar gomes. Falles prèvies
més aviat perpendiculars a la direcció de l’esforç.
Ruptura lateral i vertical.
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Annex 3. Gràfics de les difraccions de raigs X
A continuació hi ha els gràfics corresponents als resultats de les difraccions de raigs X
efectuades a les mostres de la Conca de Barberà:

Vicenç Torras Giralt. EPSEM. 2014

Pàgina 145

El guix de la Conca de Barberà i la Segarra

Vicenç Torras Giralt. EPSEM. 2014

Pàgina 146

El guix de la Conca de Barberà i la Segarra

Vicenç Torras Giralt. EPSEM. 2014

Pàgina 147

El guix de la Conca de Barberà i la Segarra

Vicenç Torras Giralt. EPSEM. 2014

Pàgina 148

El guix de la Conca de Barberà i la Segarra

Vicenç Torras Giralt. EPSEM. 2014

Pàgina 149

El guix de la Conca de Barberà i la Segarra

Vicenç Torras Giralt. EPSEM. 2014

Pàgina 150

El guix de la Conca de Barberà i la Segarra

Vicenç Torras Giralt. EPSEM. 2014

Pàgina 151

El guix de la Conca de Barberà i la Segarra

Vicenç Torras Giralt. EPSEM. 2014

Pàgina 152

El guix de la Conca de Barberà i la Segarra

Vicenç Torras Giralt. EPSEM. 2014

Pàgina 153

