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Implants dentals, el iode per
desinfectar ferides, endurir les
closques dels ous perquè no es
trenquin amb tanta facilitat, la
senzilla mina dels llapis o els com-
ponents de sistemes electrònics
dels avui en dia imprescindibles te-
lèfons mòbils o ordinadors surten
de la Terra.  Sense els minerals tota
aquesta llista de productes que
s’han convertit en quotidians no
existiria.  

El llibre Elements i recursos mi-
nerals. Aplicacions i reciclatge fa un
detallat recorregut pels principals
minerals que s’exploten avui en dia
i en detalla perquè serveixen, on es
troben i si es poden reciclar. És un
volum que pot satisfer la curiosi-
tat dels no iniciats i al mateix
temps una eina pedagògica per a
mestres i professors quan s’hagin
d’endinsar en el món de la geolo-
gia. Els seus autors són el profes-
sor de l’Escola Superior Politècni-
ca d’Enginyeria de Manresa, Joa-
quim Sanz, i l’exalumne del centre
i enginyer tècnic de mines, Oriol
Tomasa. Aquesta setmana ha vist
la llum.

Hi ha algun material que tingui
propietats antisèptiques?. El iode,
que s’obté principalment de la
roca anomenada Calixte, i d’aquí
en surt el producte desinfectant de
ferides un cop se n’ha fet l’oportú
processament. Per què la majoria
de llaunes de beguda es fan d’alu-
mini?. Perquè és un material im-
permeable a la llum, a la corrosió,
al vapor d’aigua, als olis i greixos.
a l’oxigen, als microorganismes i a
més a més no altera el gust dels

productes. Això el fa ideal per a la
indústria alimentària. Però és que
a més a més també es pot fer ser-
vir per fer desodorants perquè
frena la suor i impedeix que crei-
xin els bacteris que provoquen la
mala olor. Són alguns dels exem-
ples que es detallen al llibre.

El llibre és en format de fitxes
perquè sigui més fàcil consultar-
ho, i està dividit en tres parts: ele-
ments i minerals, les anomenades
terres rares que s’utilitzen bàsica-
ment en productes de noves tec-

nologies, i els minerals industrials.
En total més d’un centenar, els més
comuns. A cada fitxa hi ha una fo-
tografia de la roca en qüestió, una
breu descripció de les seves ca-
racterístiques generals i les seves
aplicacions com les detallades a les
fotografies de la dreta. També hi ha
un petit apartat on s’informa de si
es pot reciclar o no i finalment una
llista amb enllaços i bibliografia on
poder ampliar la informació d’a-
quell element.

Segons Sanz, la novetat del lli-
bre rau principalment en el fet
que es parli d’aplicacions, carac-
terístiques i reciclatge en un ma-
teix volum, cosa que fins ara no es
trobava. «Aquí ho hem concentrat
tot».  A més incorpora un CD que
es pot projectar en una aula per fer
més àgil l’explicació als alumnes.
Així mateix hi ha gràfics que mos-
tren l’evolució de preus dels mi-
nerals on es pot apreciar com el
preu de l’or o del tàntal, que es tro-
ba a mòbils i aparells electrònics,
s’ha disparat els últims anys.

Però a part de la seva utilitat pe-
dagògica, Sanz també pretén que
serveixi per reflexionar que «la
terra és molt gran però no infini-
ta. Cal estalviar, reciclar i reduir el
consum, no només per nosaltres
sinó per les generacions futures».
Un missatge més:  el llibre vol for-
mar persones i donar coneixe-
ments culturals d’un tema que
habitualment no és al carrer, però
també explicar que darrera l’ex-
plotació de minerals hi ha perso-
nes, i que a vegades treballen en
condicions correctes però a vega-
des no tant».
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Els minerals i les terres
rares són més presents
que mai a la vida diària

Mòbils, ordinadors, bolquers, iode o cotxes serien impensables sense els
recursos naturals Un llibre explica les aplicacions dels principals elements�
�

LES ROQUES I LES SEVES APLICACIONS

L’alumini s’extreu de la bauxita. El 2010 va ser considerat un metall
estratègic per part de la Unió Europea. Com que és lleuger i té una gran
resistència mecànica el trobem a avions, cotxes, bicicletes o a la construcció

És lleuger i resistent, i per això el beril·li és especialment important en la
indústria aeronàutica, tan avions com satèl·lits. També és un dels
components de les barres de control de les centrals nuclears 

La sepiolita entra al rang de minerals industrials. És tova, lleugera i
porosa, i a més a més és un bon aïllant tèrmic i té una gran capacitat
d’absorció. Per això no és estrany que es trobi en els bolquers 

Emmagatzema electricitat en petites quantitats de metall, per això el
tàntal és un bé preuat que es troba en aparells electrònics com els mòbils,
videocònsoles o... míssils. També se’n fan objectius per a càmeres de fotos

L’iterbi forma part de les anomenades terres rares. Es troba sobretot a la
Xina i es fa servir en medicina, indústria metal·lúrgica o com a generador
d’energia. En aquest cas per convertir l’energia solar en electricitat

El titani és un metall dur, resistent a les altes temperatures i a la corrosió.
S’utilitza a la indústria militar però també en medicina perquè no és tòxic i el
cos no el rebutja. Se’n fan pròtesi de maluc (foto) o instruments quirúrgics

Del llibre se n’han editat un
miler d’exemplars, alguns

dels quals han passat al fons de
l’Institut d’Estudis Catalans, que
també s’ha fet càrrec de la correc-
ció, tant l’ortogràfica com la cientí-
fica. Uns altres han passat a mans
de la Fundació Caixa Manresa, que
també ha participat en el finança-
ment d’aquest projecte pedagògic
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Per començar s’han
editat mil exemplars


