
Elements i recursos minerals.
Aplicacions i reciclatge. Aquest és
el títol del llibre que han escrit el
professor de l’Escola Politècnica
Superior d’Enginyeria de Man-
resa i director del museu de Geo-
logia, Joaquim Sanz, i el seu ex-
alumne i enginyer tècnic de mi-
nes, Oriol Tomasa. Es va presen-
tar a la Plana de l’Om davant un
centenar llarg de persones.

El llibre pretén ser una eina
pedagògica del món de la geolo-
gia adreçada a professors i alum-

nes, i també per a totes aquelles
persones interessades en aquest
món. De fet la idea de fer el llibre
va sorgir arran de les demandes de
mestres i professors que visitaven
el museu de Geologia Valentí
Massachs de l’EPSEM, «que ens
demanaven un llibre o un tractat
per ampliar la informació que hi
havia al museu», diu Sanz.

Editat per Zenobita, el treball
està format per fitxes on es deta-
llen les característiques de dife-
rents elements, minerals i roques,
s’explica les seves aplicacions i
també si es recicla o no. «No hi ha
llibres que parlin dels elements, les
seves aplicacions i el reciclatge. Es
pot trobar de manera separada i
aquí nosaltres ho hem concentrat
en forma de fitxes». Això, junta-
ment amb la bibliografia que es

proposa i els enllaços que sugge-
reix, «creiem que pot ser de mol-
ta utilitat a les escoles».

Un element que també destaca
Sanz és el CD que incorpora el lli-
bre. «Hi dóna un valor afegit»
perquè permet projectar a les au-
les la fitxa resumida i es pot en-
llaçar directament amb els en-
llaços proposats per ampliar in-
formació».

A la presentació del llibre hi van
participar el professor de Ciència
dels Materials i Enginyeria Me-
tal·lúrgica de la UB, Joan Viñals, i
la catedràtica emèrita de Quími-
ca Orgànica de la UAB i delegada
de l’Institut d’Estudis Catalans,
Pilar González. La Fundació Cai-
xa Manresa i l’Institut d’Estudis
Catalans han col·laborat per fer
possible l’edició del llibre.
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Els autors són un
professor i un alumne de
l’Escola Superior Politècnica
de Manresa
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Es presenta un llibre que explica
la utilitat que tenen els minerals

En primer terme, Oriol Tomasa i Joaquim Sanz, a la presentació del llibre a l’auditori de la Plana de l’Om 
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