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Les aplicacions i el reciclatge de més de 
90 recursos minerals en un llibre didàctic 
de Zenobita edicions 
 
 
L’obra, basada en el contingut del Museu de Geologia Valentí Masachs 
de Manresa (UPC),  inclou un disc amb una versió reduïda per a ser 
projectada.  
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Elements i recursos minerals: 
aplicacions i reciclatge (inclou CD) 
 
 
Autor: Joaquim Sanz 
           Oriol Tomasa 
 
Pàgines: 128 (a color) 
Format:  15 x 21cm 
Tiratge: 1.000 exemplars 
PVP: 16 € (CD inclòs) 
ISBN: 978-84-92571-58-1 
 
 
 
 
 
 

Zenobita edicions publica Elements i recursos minerals: aplicacions i reciclatge, de 

Joaquim Sanz i Oriol Tomasa.  

L’obra explica, mitjançant diverses fitxes ordenades alfabèticament i acompanyades 

d’imatges il·lustratives, les propietats de gairebé 100 elements i recursos minerals 
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agrupats en els apartats “Elements minerals”, “Terres rares” i “Minerals industrials”. A 

més, inclou un disc amb una versió reduïda del llibre per poder ser projectada. 

Gràcies a aquesta manera pràctica de presentar els continguts, els autors aconsegueixen 

transmetre un lligam entre la mineralogia de la matèria primera, les propietats, les 

aplicacions i els reciclatge de cada element, a fi d’entendre el cicle de vida d’aquests 

materials, des que neixen fins que moren o es reciclen. 

A més de presentar informació actualitzada de les aplicacions i el reciclatge dels 

materials, cada fitxa també inclou un apartat de bibliografia i enllaços per tal de poder-

ne saber més.  

El llibre pretén conscienciar el lector de la necessitat de fer un ús responsable i 

sostenible dels recursos geològics i trencar amb la sensació que es pot tenir que els 

minerals són només objectes a col·leccionar. 

Elements i recursos minerals: aplicacions i reciclatge se centra en el contingut del 

Museu de Geologia Valentí Masachs de Manresa (UPC), del qual n’és director Joaquim 

Sanz, i amb la participació de l’Institut d'Estudis Catalans i la Fundació Caixa Manresa. 
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