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Fa de barrera impermeable a bactèries i a la
llum, per això s’utilitza en l’alimentació, entre altres
usos. Es pot reciclar pràcticament al 100%
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Alumini, l’element impermeable

ARXIUPARTICULAR

D’excel·lents propietats magnètiques, és ideal
per fabricar potents imants. S’utilitza en la indústria,
en les tecnologies làser i en el món de la sanitat
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Neodimi, una ‘terra rara’

ARXIUPARTICULAR

Mineral industrial amb múltiples aplicacions en
molt camps. Dóna consistència a plàstics, papers,
xiclets... S’utilitza per endurir les closques dels ous
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Calcita per endurir closques

Minerals que s’utilitzen per en-
durir les closques dels ous de les
gallines, per fer rutllar cotxes hí-
brids i elèctrics, que  són imper-
meables a la llum i als bacteris o
que permeten fer radiografies di-
gitals. Totes aquestes dades es po-
dran trobar al llibre Elements i re-
cursos minerals, aplicacions i reci-
clatge, que han escrit el professor
de l’Escola Politècnica de Manre-
sa i director del museu de Geolo-
gia, Joaquim Sanz, i Oriol Tomasa.

Joaquim Sanz es troba sovint
que, al final d’una visita al museu,
li demanen bibliografia que ex-
pliqui de forma pedagògica les
característiques dels minerals i
les seves aplicacions, tal com es
mostra al museu. Ara ha decidit
posar-hi remei i omplir aquest
buit amb un llibre que està pensat
perquè sigui una eina útil per a
mestres i professors, però també
per als interessats en la geologia.
«Jo penso que una de les coses im-
portants que pot aportar és facili-
tar el lligam entre les persones i la
terra, que per desgràcia no hi és»,
afirma Sanz. 

Actualment no hi ha cap llibre
semblant al mercat, i encara
menys que faci una relació ac-
tualitzada de les aplicacions dels
minerals. «A Internet et pots trobar

que busquis les aplicacions de
l’estronci i et digui que serveix per
fer tubs de televisió. Ja fa tard».

Una altra de les novetats és l’es-
pai que es dedica al reciclatge.
«No hem trobat cap llibre que
parli del reciclatge de cadascun
dels elements», afirma Sanz. To-
masa assegura, per la seva banda,
que «no hi ha res semblant ni en
català ni en castellà. El que més s’hi

acosta és una publicació de l’Ins-
titut Geològic Americà, però hi
ha menys minerals que aquí».

El llibre serà format per fitxes
d’un centenar d’elements i mine-
rals, minerals industrials i les ano-
menades terres rares. Cadascuna
d’aquestes fitxes fa una descripció
de l’element, quines aplicacions té
en la vida quotidiana i el reciclat-
ge. L’editarà Zenobita i sortirà el ge-

ner. Ha tingut el suport de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, la Fundació
Caixa Manresa i Òptica Soler.

La publicació anirà acompa-
nyada d’un CD amb una quaran-
tena de fitxes «més visuals» que no
pas les del mateix llibre, perquè es
puguin projectar en una classe.
Així mateix, hi ha una vintena de
gràfics que mostren l’evolució dels
preus d’alguns minerals.
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Minerals per endurir les closques
Un professor i un estudiant de l’Escola Politècnica firmen un llibre innovador sobre geologia�

Oriol Tomasa i Joaquim Sanz són els autors del treball que s’editarà aquest mes de gener 
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