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ABSTRACT
Los Almadenes mines are located at the northern region of the Córdoba province, approximately 11 kilometers 
from the town of Alcaracejos. These mines were exploited since Roman times and especially lately during the first 
two decades of the 20th century for the obtention of lead, copper and silver. The mining activity ended up before 
1920 but lately, during the 50's, a floating plant was installed to benefit the old dumps. The mineralization is 
disposed in veins and it is genetically related with hydrothermal processes associated to the granitic intrusion of 
Los Pedroches Batholith.
In the present article is described the mining history of this region, the facilities and services that were carried 
out during the mining exploitation as well as the remained ruins that are still preserved. In addition, part of this 
work is focused in the description of the most outstanding mineral species that may be found among the minor 
but still preserved unprocessed dumps.
The typical mineralization of galena and chalcopyrite is accompanied with a little occurrence of sphalerite and 
pyrite with accessory amounts of different metals such as arsenic, nickel, cobalt, silver and bismuth, those have 
originated an interesting secondary mineral association. Apart from the most common minerals should be men-
tioned the occurrence of silver sulfides and sulfosalts such as acanthite, argentotennantite, freibergite, pyrargyr-
ite, stephanite, and chlorides such as cotunnite.
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INTRODUCCIÓ
Aquest grup miner és relativa-

ment conegut, ja que existeixen 
referències de la seva explotació 
des d’època romana, encara que el 
seu període de màxima activitat se 
situa en les primeres dècades del 
segle XX (Carbonell Trillo-Figue-
roa, 1948).

Recentment, el col·leccionista cor-
dovès Bartolomé Rodríguez va tro-
bar alguns minerals d’interès en els 
terregalls d’aquestes mines, difonent 
la troballa en algunes fires i taules 
d’intercanvi de minerals.

Aquest fet va motivar que els 
autors d’aquest treball visitessin 
les mines per realitzar el mostreig 
i recollida selectiva d’exemplars 
necessaris per a la caracterització 
de les espècies minerals presents, 
tasca que continua en l’actualitat.

En aquest treball es descriuen 
les labors que integren el grup 
miner i es fa una primera aproxi-
mació a les paragènesis minerals 
presents, després de l’estudi de les 
mostres mitjançant microscòpia 
electrònica d’escombratge (MEB/
SEM).

SITUACIÓ
El Grupo Minero “Los Almade-

nes”, també anomenat del Chapa-
rro Barrenado, se situa a la comar-
ca de Los Pedroches, a la zona nord 
de la província de Còrdova (Figura 
1), dins del terme municipal d’Al-
caracejos, del nucli urbà del qual 
dista uns 11 quilòmetres.

Prenent el tram de la carretera 
N-502 que uneix Espiel i Alcara-
cejos i desviant-nos per la A-435 
en direcció a Pozoblanco, a uns 4,5 

km sorgeix a la dreta una pista en 
direcció sud-est que condueix cap 
a la zona minera objecte d’estudi, 
en aproximadament 2,5 quilòme-
tres.

El municipi citat, de forma allar-
gada, s’estén sobre 175 km2 del 
sector central de la comarca de 
Los Pedroches, abastant materials 
granítics en la seva meitat nord 
i roques sedimentàries de Sierra 
Morena cap a la seva meitat sud, 
entre els quals s’encaixa una es-
treta faixa metamòrfica de contac-
te, sobre la qual se situen nombro-
sos jaciments miners que van ser 
objecte d’explotació en èpoques 
passades.

La zona granítica es caracterit-
za per ser topogràficament plana, 
mentre que els materials sedimen-
taris, en trobar-se plegats, exhi-
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beixen un relleu accidentat, del 
que són màxims exponents cap al 
sud la Loma del Puerto Calatrave-
ño (817 m) i el turó Chimorra (959 
m).

MARC GEOLÒGIC
El jaciment es troba al racó nord-

est de la fulla núm. 880 –Espiel– 
del MAGNA (Figura 2), dins de la 
Zona Centroibèrica, en el Domini 

Esquist-grauvàquic. La seva gènesi 
es relaciona amb les últimes mani-
festacions de l’orogènia Hercínica.

Els materials aflorants a “Los 
Almadenes” pertanyen al conegut 
com Culm de Los Pedroches, ex-
tens aflorament de lutites i gresos 
de fàcies Culm i edat atribuïda al 
Carbonífer inferior (Tournaisià-Vi-
seà), situades al sud del batòlit 
granític del mateix nom. Aquests 
materials descansen sobre una 
successió de quarsites de distribu-
ció irregular a les quals se suposa 
una edat devoniana mitjana.

Cap a la base d’aquest aflora-
ment es distingeix una successió 
de lutites morades, amb passades 
de roques volcàniques de natu-
ralesa àcida, dins de la qual apa-
reixen nivells de calcàries conglo-
meràtiques i/o conglomerats de 
ciment carbonatat. L’ambient de 
deposició, indicat tant pel vulca-
nisme àcid com per les calcàries, 
és marí poc profund.

Fig. 1. Plànol de situació del Grupo Minero "Los Almadenes". Mapa: A. Carmona 
(font: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2018).

Fig. 2. Plànol geològic de la zona i ubicació de les concessions de "Los Almadenes". 
Mapa: A. Carmona (font mapa base: Instituto Geológico y Minero de España -IGME-, 1985).
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Els filons de l’important sector 
miner de Villanueva del Duque-Al-
caracejos encaixen en la seva ma-
joria en l’aurèola de metamorfis-
me de contacte provocada per la 
intrusió del Batòlit de Los Pedro-
ches. Les mineralitzacions s’asso-
cien a dics (o a estructures subsi-
diàries d’aquests) de quars, amb 
orientacions NE-SW, de longitud 
quilomètrica i gruixos decamè-
trics.

La paragènesi és, en general, 
més variada que en una altra de 
les àrees del plom a Andalusia, el 
districte de Linares-La Carolina, i 
la galena, que és sempre el mineral 
metàl·lic més abundant, sol anar 
acompanyada d’esfalerita, calco-
pirita, pirita i, ocasionalment, d’al-
tres sulfurs de cobalt i/o níquel. 

La mineralització, en el cas de 
“Los Almadenes”, es troba en for-
ma de bretxes hidrotermals que 
mostren diverses etapes de bre-
txificació. La galena és argentífera, 
molt abundant i en general de gra 
fi; l’esfalerita està present, però 
en molt petita quantitat; la cal-
copirita, per la seva abundància, 

també va ser objecte d’explotació, 
contenint Ni i Co (Carbonell Tri-
llo-Figueroa, 1925); mentre que la 
pirita és bastant escassa. La ganga 
és de quars i carbonats (dolomita 
i calcita, per ordre d’abundància).

Respecte a la presència del ní-
quel i el cobalt en el jaciment, Car-
bonell (1925) afirmava que un as-
saig realitzat el 1909 va donar un 
resultat de 0,09% de Ni i Co, a més 
d’un 0,11% de Bi. Els dos primers 
s’ha confirmat que van associats a 
la mineralització de coure, com es 
veurà a l’apartat de mineralogia.

En l’Estadística Minera de Espa-
ña corresponent a l’any 1907 figu-
ren dues anàlisis docimàstiques de 
les galenes i de les calcopirites del 
jaciment, els resultats de les quals 
es mostren en les taules de les fi-
gures 3 i 4. A la vista dels assajos 
exposats es conclou també que 
l’antimoni s’associa a les galenes, 
mentre que l’arsènic apareix junt a 
la mena de coure (calcopirita en el 
nostre cas).

MINERIA
Com ja s’ha indicat anteriorment, 

el Grupo Minero “Los Almadenes” 
se situa en el terme d’Alcaracejos 
(Còrdova), en el paratge conegut a 
principis del segle XX com Chapa-
rro Barrenado, també denominat 
Almadenes Hondos.

Ha d’aclarir-se, no obstant això, 
que en bibliografia antiga és fre-
qüent veure atribuït el grup mi-
ner al terme d’Añora i, en alguna 
ocasió, fins i tot al terme de Po-
zoblanco. Fins i tot als plànols de 
demarcació de les primeres con-
cessions que van integrar el grup 
fan esment al terme d’Añora. No 
obstant això, després de situar-les 
convenientment sobre cartogra-
fia o ortofoto recent, es comprova 
que no va haver-hi ni una sola per-
tinença minera al terme d’Añora i, 
molt menys al de Pozoblanco, per 
la qual cosa totes les concessions 
de les quals tractarem en el pre-
sent treball es van situar íntegra-
ment en el municipi d’Alcaracejos.

Cap la possibilitat, respecte a 
l’error de situació detectat tant 
en plànols de demarcació com en 

bibliografia, que a la fi del segle 
XIX amb prou feines es comptés 
amb cartografia actualitzada so-
bre els límits municipals i és que, 
fins l’any 1836 en què les Siete 
Villas de los Pedroches −antiga co-
munitat de municipis que data de 
l’edat mitjana, integrada per: Al-
caracejos, Añora, Pedroche, Pozo-
blanco, Torremilano (avui dia, Dos 
Torres), Torrecampo i Villanueva 
de Córdoba−, van acordar repartir 
les deveses comunals, l’usdefruit 
mancomunat de les quals venien 
mantenint fins llavors. El citat 
acord va tenir la seva culminació 
en les reunions celebrades el 6 
i 7 d’abril del 1837, en les quals 
s’acordaria el repartiment, conso-
lidant-se definitivament la divisió 
de les deveses entre els municipis, 
corresponent-li a Alcaracejos la 
zona que anys més tard ocuparia 
el Grupo Minero “Los Almadenes”.

Treballs antics
Com és habitual a la zona, el ja-

ciment és de tipus filonià, explotat 
ja en època romana, si s’ha de jut- 
jar per les labors que Carbonell i 
López de Azcona (1946) indiquen 
en el paratge Almadenes Hondos, 
a Alcaracejos, prop del límit amb 
Añora, a les quals van assignar una 
longitud d’uns 500 metres, des-
crivint-les com dues alineacions 
paral·leles. Els mateixos autors 
situen una altra labor antiga a uns 
750 metres de distància a l’est de 
l’anterior, sobre la qual pel que 
sembla no es van practicar reco-
neixements en època moderna.

Carbonell i López de Azcona 
(1946) calculaven una extensió 
aproximada de 10 hectàrees per a 
les labors antigues, la presència de 
les quals possiblement va motivar 
l’explotació moderna del Grupo 
Minero “Los Almadenes”, apuntant 
també l’existència d’una fosa a la 
zona ja que, en la unió del rierol 
d’Almadenes (avui dia ha de ser el 
rierol de García o del Coso) amb el 
camí de Musgaño, es veien en un 
tall escòries molt antigues riques 
en plom.

García Romero (2002) afirma 
que es tractava d’un gran aboca-

Fig. 3. «Ensayos docimásticos de galenas. 
Mina Almadenes». Taula: I. Ramos (font: 
Consejo de Minería, 1910).

Fig. 4. «Análisis de otras menas. Mineral 
de cobre de la mina Almadenes». Taula: I. 
Ramos (font: Consejo de Minería, 1910).
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Fig. 5. Corta romana i esvorancs, cap al centre de la imatge. Foto: A. Carmona (maig 2017).

Fig. 6. Detall de l’entrada de l’esvoranc de la figura 5. 
Foto: I. Ramos (març 2018).

Fig. 7. Interior de l’esvoranc de la figura 5, amb el pis ple d’antics 
pots d’insecticida. Foto: I. Ramos (març 2018).

dor d’escòries, alterat per les la-
bors modernes efectuades sobre 
la zona, en el qual podia trobar-se 
litargiri i escòries contenint entre 
un 10 i un 12% de plom i un 0,5% 
de coure. També indica que con-
serva petites estructures de forns 
de refinament rectangulars de 2 x 
1 x 0,15 m de profunditat i grans 
estructures de forns circulars de 
torrat a la zona oest de l’abocador 
d’escòries.

En aquesta àrea abunden les pe-
dres de cassoletes simples. Així 
mateix, en el Museo Arqueológico 
Provincial de Córdoba es conser-
ven diversos martells d’escotadu-
ra procedents d’aquestes mines 
(García Romero, 2002).

Les referides escòries van fer 
pensar a les empreses mineres que 
van començar l’explotació moder-
na que les labors antigues podrien 
superar els 100 m de profunditat, 

encara que, com ara veurem, els 
treballs romans es perllongaven a 
bastant més profunditat.

Altres autors (Domergue, 1987; 
García Romero, 2002) afirmen que 
les labors romanes s’estenen al 
llarg d'1 km al nord i 200 m al sud 
des del vèrtex geodèsic del Cerro 
de los Tinarejos. També afirmen, 
basant-se en diversos informes 
de la Sociedad Minera y Metalúr-
gica de Peñarroya (SMMP), que 
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existien quatre filons paral·lels 
d’adreça NE-SO amb galena ar-
gentífera i calcopirita, molt rics en 
coure i argent, propers entre sí els 
tres més orientals i a uns 300-400 
m el més occidental.

Les anàlisis dutes a terme per la 
SMMP presenten uns continguts 
del 63% de plom i un contingut en 
argent que variava entre 3,700 kg 
i 9,240 kg per tona de mineral de 
plom (Domergue, 1987).

Entre les labors efectuades pels 
romans que cita García Romero 
(2002) es troben pous i clots. Els 
primers són escassos i la majoria 
solen ser clots rosariats, alguns 
d’ells eixamplats a corta o trans-
formats en esvoranc. Els clots, de 
dimensions 3x2x50 m, deriven a 
esvoranc o a pou quadrat d’1,5 x 

1,5 m i de profunditat des de 4 fins 
a 20 m. Les cortas poden tenir 50 
metres de longitud per 15 m d’am-
ple i 10 metres d’altura. (Figures 5 
a 12)

Domergue (1987) indica que la 
profunditat aconseguida per les 
labors romanes va ser de 200 me-
tres, mentre que García Romero 
(2002) afirma que van arribar a 
230 metres, citant al propi Domer-
gue en una publicació del 1990. 
Com desconeixem la font usada 
per Domergue, utilitzarem la pro-
funditat, 195 metres, que donava 
Carbonell (1948) com la màxima 
aconseguida per les labors roma-
nes, atès que entenem que es basa 
en les dades que l’antiga Jefatura 
de Minas de Córdoba conservava 
en el seu Arxiu referides a l’ex-

Fig. 8. Petita corta i esvoranc en un dels seus laterals. 
Foto: B. Rodríguez (abril 2017).

Fig. 9. Possible pouet romà. 
Foto: B. Rodríguez (abril 2017).

Fig. 11 . Clot romà evolucionat a esvoranc.
Foto: B. Rodríguez (abril 2017).

Fig. 12. Pou d’edat desconeguda. Va poder tractar-se d’una labor 
romana reconquerida a inicis del segle XX. 

Foto: I. Ramos (març 2018).

Fig. 10. Clot romà. Foto: I. Ramos 
(març 2018).
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plotació de les mines de Los Alma-
denes al començament del segle 
XX.

Cap a la meitat del mes de juliol 
del 1928, Antonio Carbonell Tri-
llo-Figueroa va fer lliurament, en 
nom d’un amic seu, Moisés More-
no Castro (Subdelegat de Farmà-
cia a Pozoblanco), del denominat 
Tesorillo, un tresor conformat per 
55 objectes d’argent, entre atuells 
i altres peces (set fíbules, set gots, 
vuit plaques circulars, dues tor-
ques, anells i polseres), a més de 
200 monedes del mateix metall, 
per a la seva conservació i expo-
sició en el Museo Arqueológico de 
Córdoba (Figures 13). Comentem 
això perquè el lloc de la troballa 
està molt proper a les mines de 
Los Almadenes, que havien estat 
abandonades en dates recents, i 
denota el poblament romà que va 
haver d’existir als voltants del cen-
tre miner.

El Tesorillo va ser trobat el 1926 
per dues noies mentre cuidaven 

Fig. 13. Denaris romans (a dalt) i fíbules (a baix) d’argent del 
Tesorillo exposades al Museo Arqueológico de Córdoba. Fotos: 
Francis Suárez (font: web denariosibericos.wordpress.com).

Fig. 14. Troballa del Tesorillo de Los Almadenes, al lloc marcat 
amb una X. Font: De los Santos Jener, 1928.

Fig. 15. Acció minera de la societat anònima Minas de Alcaracejos, de 1898. 
Col. i foto: I. Ramos.
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bestiar en el paratge conegut com 
Cerro del Peñón, que corona el ba-
rranc de los Arrabaleros a la part 
del turó del costat nord i a uns 300 
m de distància del rierol de García 
o del Coso, que en el croquis de 
la figura 14 s’assenyala amb una 
X (De los Santos Jener, 1928). Les 
peces estaven dins d’una olla de 
coure enterrada superficialment. 
La persona que va donar el Teso-
rillo al Museo Arqueológico l’hi va 
comprar a la família de les noies 
que ho van trobar.

En el cas del Tesorillo, tornem a 
aclarir que la seva localització no 
va tenir lloc a Pozoblanco, sinó 
a Alcaracejos, encara que enca-
ra avui dia segueixi citant-se el 
primer municipi, com passa amb 
Añora en el cas de les mines de Los 
Almadenes.

Concessions i propietaris 
en l’època moderna

Malgrat van poder existir altres 
registres miners moderns sobre 

la zona, el primer d’ells que es va 
mantenir en el temps i que va for-
mar part del futur grup miner va 
ser el de la concessió “Almadenes”, 
núm. 2941, sol·licitada el 1890 i 
demarcada el 1891.

Les concessions “Almadenes Ba-
jos”, núm. 3683, i “Almadenes Al-
tos”, núm. 3685, es van demarcar 
també a finals del segle XIX, con-
cretament el 1898.

Per no haver estat possible con-
sultar els expedients de les conces-
sions mineres que van conformar 
el grup miner, es desconeix qui en 
va ser el primer propietari, però 
en el primer trimestre del 1901 
es constitueix a Bilbao la societat 
anònima Los Almadenes amb la 
finalitat d’explotar les mines de 
plom d’Alcaracejos (Còrdova), amb 
un capital social de 6.000.000 de 
pessetes, representat per 24.000 
accions de 250 pessetes cadascu-
na, la tercera part de les quals va 
ser adjudicada als fundadors i la 
resta va ser subscrita per les com-
panyies Anglo-Vasca de las Minas 
de Córdoba, La Argentífera de Cór-
doba i Minas de Alcaracejos.

És possible que algun dels socis 
fundadors fos propietari de les mi-
nes demarcades i atorgades abans 
del 1901 sobre la zona de “Los Al-
madenes”, amb la qual cosa va po-
der-les incorporar a la nova socie-
tat, o bé, que la societat adquirís 
les concessions existents a algun 
particular o a alguna empresa que, 
per descomptat, no les havia tre-
ballat en el temps transcorregut 
des que es van atorgar, ja que no es 
va trobar cap referència anterior 
al 1901 en l’Estadística Minera de 
España.

Les tres últimes societats es-
mentades més amunt guardaven 
una certa relació entre si, com es 
veurà a continuació.

La primera a constituir-se va 
ser la societat anònima Minas de 
Alcaracejos (Figura 15), concreta-
ment el 3 de juny del 1858, amb 
un capital social de 8.000.000 de 
pessetes, distribuït en accions de 
250 ptes. cadascuna. Aquesta so-
cietat tenia el seu domicili social 
a Bilbao i el 1916 el seu capital 

era de 3.000.000 ptes. (Rodríguez 
Moyano, 2016), considerablement 
menor a l’inicial, sent llavors el 
seu president: Alfonso Etchats; 
vocals: José Lequerica, Pedro Mac 
Mahon, Victoriano Galdiz i Ricardo 
de Gandarias; i secretari: José F. de 
Espalza.

La societat Anglo-Vasca de las 
Minas de Córdoba es va constituir 
a Bilbao el 20 de gener del 1892. 
El capital social era d’1.125.000 
ptes., subscrit mitjançant 4.500 
accions de 250 ptes. cadascuna 
de valor nominal. El seu objecte 
social era l’aprofitament de tres 
mines de plom als voltants de Po-
zoblanco (Còrdova). Els seus socis 
van ser:

 - Juan Bailey Davies y Priestoll,
 - Ricardo de Arellano Arróspide,
 - Víctor Chávarri Salazar,
 - Pedro Pascual Gandarias,
 - Ramón de la Sota (deixa la so-

cietat el 1894 i el substitueix 
Tomás de Zubiría Ybarra),

 - Federico L. Macleod,
 - Guillermo de Goitia.

En constituir-se la societat, 
aquesta compra al britànic Juan 
Bailey Davies les mines “San An-
tonio”, “Demetrio” i “Nueva Unión”, 
cap d’elles propera a Pozoblanco 

Fig. 16. Acció minera de la societat 
anònima La Argentífera de Córdoba, 
de 1913. Col. i foto: I. Ramos.

Fig. 17. Portada d’un dels informes tècnics 
de la societat anònima La Argentífera de 

Córdoba, de 1918. Font: Fundación 
Sancho el Sabio Fundazioa, 2017.
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(seria un error de localització el 
que figurava en l’objecte social), 
encara que sí eren properes a Villa-
nueva del Duque (Còrdova). L’em-
presa va incrementar el capital 
social, fins aconseguir 1.500.000 
ptes. el 1895.

Finalment, la també societat 
anònima denominada La Argentí-
fera de Córdoba (Figures 16 i 17) 
es va constituir a Bilbao, el 28 de 
febrer del 1896, amb un capital 
d’1.500.000 ptes., i tenint com a 
objecte:

• L’aprofitament de cinc mines 
de plom argentífer i una altra 
de galena a la província de Còr-
dova.

• L’adquisició de mines dels ma-
teixos minerals a Còrdova.

• La compra de minerals en mi-
nes alienes.

• La fosa, benefici i transport 
dels minerals i altres produc-
tes.

Els socis de l’empresa eren els 
següents:

 - Juan Bailey Davies y Priestoll,
 - Ricardo de Arellano Arróspide,
 - Víctor Chávarri Salazar,
 - Pedro Pascual Gandarias,
 - Tomás de Zubiría Ybarra,
 - Federico L. Macleod,
 - Guillermo de Goitia.

Davies va aportar a la societat, 
que li va assignar el seu valor en 
accions alliberades, diverses mi-
nes de plom argentífer a la ma-
teixa zona que les que tenia la ‘An-
glo-Vasca’: “Terreras”, “San Rafael” 
i les seves demesies, “Natividad”, 
“Pozo Rico” i “Elena”, i una altra 
mina de galena anomenada “Sal-
vador”.

Com a curiositat relativa als cog-
noms dels socis de les empreses 
citades, cal esmentar com molts 
dels pous miners de la zona d’Alca-
racejos-Villanueva del Duque van 
rebre noms que guardaven relació 

amb els cognoms d’aquests socis, 
per exemple: Gandarias, Goitia, 
Arellano, Davies, etc.

El 1912, La Argentífera de Cór-
doba, el president de la qual era 
llavors Ricardo de Arellano, va ad-
quirir totes les mines i béns de la 
Anglo-Vasca de las Minas de Cór-
doba, a canvi de 10.000 accions 
alliberades de 50 ptes. nominals, 
en la quantia de les quals ampliava 
el seu propi capital (500.000 ptes.) 
(Alonso Olea, 2005).

El 1916 es produeix la fusió de 
La Argentífera de Córdoba amb 
la societat Los Almadenes, en vir-
tut de l’acord adoptat a la Junta 
extraordinària del 29 d’agost del 
1915, passant tots els béns de la 
segona a la primera, incloent-hi, 
per descomptat, les mines de Los 
Almadenes.

L’any 1921 La Argentífera de 
Córdoba amb prou feines tenia 
activitat, excepte el rentat de te-

Fig. 18. Plànol de concessions del Grupo Minero "Los Almadenes". Fotomapa: A. Carmona i I. Ramos (font ortofoto base: Servei 
WMS "Ortofotos máxima actualidad del PNOA", 2016 ‒PNOA cedit per l’Instituto Geográfico Nacional de España‒).
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Fig. 19. En primer pla, pou mestre o principal del Grupo Minero 
"Los Almadenes". En segon pla, casa de màquines del mateix 
pou. Foto: B. Rodríguez (abril 2017).

Fig. 20. Canya del pou mestre, amb maçoneria als seus primers 30 
metres. Foto: B. Rodríguez (abril 2017).

rregalls, tenint com a únic negoci 
rendible una participació a Minas 
de Alcaracejos, de la meitat de les 
quals era propietària i que sí re-
partia beneficis en aquest moment 
(Alonso Olea, 2005).

Les concessions que van formar 
el Grupo Minero “Los Almadenes” 
(Figura 18) foren les següents (to-
tes elles al municipi d’Alcaracejos):

 - “Almadenes”, núm. 2941, de-
marcada el 1891.

 - “Almadenes Altos”, núm. 3683, 
demarcada el 1898.

 - “Almadenes Bajos”, núm. 3685, 
demarcada el 1898.

 - “Almadenes Orientales”, núm. 
4497, demarcada el 1901.

 - “Almadenes Occidentales”, 
núm. 5013, demarcada el 
1902.

 - “Almadenes Sestos”, núm. 
6608, demarcada el 1909.

 - “Quién Sabe”, núm. 7033, de-
marcada el 1912.

Una cop superat l’any 1917, en 
els posteriors amb prou feines si 
hi ha esment al grup miner en la 
Estadística Minera de España, sen-
yal inequívoc de la seva escassa o 
nul·la producció, atès que el 1918 
es van paralitzar les labors. Tot 
això unit a l’afirmació abocada per 
Alonso Olea (2005) sobre La Ar-
gentífera de Córdoba, recordem 
última titular de les concessions 
una vegada fusionada el 1916 amb 
la societat Los Almadenes, quant a 
que el 1921 amb prou feines tenia 

activitat, excepte el rentat de te-
rregalls, ens indueix a pensar que 
la sort de les mines de “Los Alma-
denes” ja no va ser la mateixa mai 
més, mantenint-se parat el grup 
durant molts anys, excepte perquè 
el Governador Civil de la província 
de Còrdova emetés un decret datat 
el 30 de gener del 1929, mitjançant 
el qual acceptava la renúncia de 
les concessions “Almadenes Altos”, 
núm. 3683, i “Almadenes Bajos”, 
núm. 3685, declarant francs i re-
gistrables els terrenys ocupats per 
les mateixes fins llavors.

Poc després de la caducitat 
d’aquestes dues concessions va 
ser sol·licitada, entre març i abril 
del 1930, una nova concessió de 
20 pertinences denominada “Ca-
talina”, núm. 9050, en el paratge 
Almadenes Hondos, sent el sol·li-
citant un particular, Manuel Ca-
ballero Suárez. Es desconeix si 
finalment va arribar a atorgar-se, 
encara que no ens consta cap ac-
tivitat.

D’altra banda, el 1932 va tornar a 
demarcar-se la concessió més an-
tiga, “Almadenes”, núm. 2941, per 
haver renunciat el seu titular a la 
meitat de les seves 30 pertinences. 
En el nou plànol de demarcació ja 
no apareix cap de les concessions 
del grup que eren confrontants 
amb ella, per la qual cosa havien 
d’haver caducat.

En anys posteriors, i fins a la dè-
cada dels 50 del passat segle XX, 

caducarien la resta de concessions 
que van formar el grup miner i que 
encara subsistissin vigents. El 20 
d’octubre del 1951 es va publicar 
al BOE la sol·licitud d’un Permís de 
Recerca denominat “Almadenes”, 
núm. 10590, de 20 pertinences, 
per a plom i altres, al terme d’Alca-
racejos. El mateix Permís figurava 
com a concessió derivada diverses 
dècades més tard (VV.AA., 1972), 
i especificant que es trobava en el 
paratge Serrezuela, Chaparro Ba-
rrenado, d’Alcaracejos, per la qual 
cosa va haver d’atorgar-se proba-
blement sobre els terrenys que 
van ocupar les antigues conces-
sions del grup miner.

La concessió derivada núm. 
10590, denominada “Almadenes”, 
va poder emparar la instal·lació 
d’un rentador modern per aprofi-
tar els antics terregalls, atès que a 
l’Estadística Minera y Metalúrgica 
de España del 1956 s’esmenta que 
s’havia treballat sobre els rebaixos 
de les antigues mines de Los Alma-
denes. En qualsevol cas, tampoc 
era necessari comptar amb una 
concessió autoritzada per aprofi-
tar els terregalls de drets miners 
caducats, segons el preceptuat pel 
Decret de 9 de març del 1951, pel 
qual es declara d’interès nacional 
l’explotació dels terregalls que 
continguin minerals de plom pro-
cedents de mines caducades.

També a l’Estadística Minera y 
Metalúrgica de España del 1957 
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s’indica que es va instal·lar un ren-
tador de flotació per rentar els an-
tics terregalls de “Los Almadenes”.

L’últim esment al rentador mo-
dern de “Los Almadenes” figura a 
l’Estadística Minera y Metalúrgica 
de España de l’any 1959, per infor-
mar que s’havia autoritzat la ins-
tal·lació d’una línia elèctrica de 9 

km de longitud i 15.000 volts que 
substituiria al grup d’oli pesat i 
complements amb què inicialment 
es van dur a terme aquestes ex-
plotacions. Probablement seguiria 
funcionant en la dècada dels anys 
60, però no hem localitzat més in-
formació fins a la finalització del 
present treball.

Segons sembla, l’empresa que va 
instal·lar el rentador va ser la de-
nominada Minerales de Almade-
nes, S.L., domiciliada a Madrid, en-
cara que amb habitatge per al seu 
director tècnic a Peñarroya-Pue-
blonuevo cap a començaments 
dels anys 60.

Al BOE del 27 de març del 1971 
s’anuncia la caducitat de la conces-
sió “Almadenes”, núm. 10590, per 
falta de pagament del cànon miner.

Característiques principals 
del jaciment

La direcció dels filons, encara 
que mostren un traçat sinuós, està 
entre 30° i 40° NE, cabussant 70° S 
(Carbonell Trillo-Figueroa, 1948), 
sense que s’hagués detectat ten-
dència al tasconament.

La potència mitjana del filó més 
explotat va arribar als 4 metres. 
La caixa del filó mostrava un gruix 
respectable, la qual cosa unida a 
la inconsistència del terreny obli-
gava en algunes zones a realitzar 
guies fora del filó, tractant d’evitar 
possibles esfondraments.

La caixa del filó està formada per 
lutites i gresos grauvàquics alter-
nants. Aquesta és una de les raons 
que determinen l’alternança de 
zones toves i dures en profunditat, 
la qual cosa obligava a un acurat 
apuntalament en els trams més in-
consistents.

Les menes explotades van ser la 
galena i la calcopirita, estimant-se 
com a metal·lització mitjana la de 
761 kg de mineral de coure i 153 
kg de plom mineral per metre qua-
drat (Carbonell Trillo-Figueroa, 
1948).

Fig. 23. Comparació de dues vistes aèries de la zona, corresponents a 1980 i 2016. 
Font ortofoto 1980: Servei WMS "Ortofoto Digital Histórica pancromática de Andalucía 
1977-1983", Junta de Andalucía; font ortofoto 2016: Servei WMS "Ortofotos máxima 
actualidad del PNOA", 2016 (PNOA cedit per l’Instituto Geográfico Nacional de 
España).

Fig. 21. Per la seva ubicació i per les seves característiques constructives, 
probablement es tracti del pou anomenat ‘Este’, també revestit de maçoneria. 
Foto: I. Ramos (març 2018).

Fig. 22. Profunditats de les set plantes 
del jaciment. Taula: I. Ramos (font: 

Carbonell i López de Azcona, 1946).
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La llei del mineral rentat era, per 
al mineral de plom, de 45,5% de 
plom, amb 2,572 kg/t d’argent en 
el mineral preparat, i per al mine-
ral de coure, de 20,5% de coure. La 
llei en brut del mineral (estèrils de 
la mina) era del 6,22% tot-u.

La quantitat d’aigua que s’ex-
treia era d’uns 200 m3 diaris (2,31 
l/s), en règim normal.

En el massís situat al centre de 
la zona metal·litzada domina el 
mineral de plom; a banda i banda 
d’aquest hi ha fonamentalment 
mineral cuprífer, i més externa-
ment i a banda i banda apareix la 
zona estèril. La longitud total de 
la columna metal·litzada que es va 
explotar és d’uns 100 metres.

Segons Antonio Carbonell 
(1948), la mina no podia consi-
derar-se com esgotada. Llavors 
restaven per explotar els realços 
de la 7a. a 6a. planta, tímidament 
iniciats, tenint en compte, a més, 
que la mineralització continuava 
per sota de la 7a. planta, existint 
la possibilitat de trobar alguna 
columna ben mineralitzada en di-
recció. Les reserves probables es 
calculaven en unes 2.500 tones.

Labors de reconeixement i 
explotació realitzades

Les labors de reconeixement i 
explotació han estat relativament 
nombroses, sent la principal d’elles 
el pou mestre, al centre del camp 
d’explotació, amb dimensions de 
5 x 2,20 m, i profunditat 368 m. A 

130 metres d’aquest i al sud hi ha 
un contrapou de 50 metres de pro-
funditat i una travessa al nord per 
tallar el filó i establir la planta 6a.

El pou mestre (Figures 19 i 20) 
es troba revestit de maçoneria els 
30 primers metres, i apuntalats els 
100 metres següents. Als 130 me-
tres de profunditat travessa una 
zona consistent de 20 metres de 
gruix, en els quals no va ser neces-
sari fortificar el terreny. Segueix a 
aquesta zona una altra de 50 me-
tres, en què va ser necessari l’apun-
talament i, després, una altra zona 
consistent.

A més va haver-hi un altre pou, 
denominat “Este” (Figura 21), que 
comunicava amb la 1a. planta i, per 
calderillas, amb la 5a., mitjançant la 
qual s’introduïen rebliments.

Es van executar 7 plantes, a les 
profunditats indicades a la taula de 
la figura 22.

Els treballs romans van arribar 
a 195 m de profunditat (Carbonell 
Trillo-Figueroa, 1948).

Com les salbandes del filó estaven 
molt descompostes, les galeries de 
transport es feien en estèril i, de 
tram en tram, s’obrien travesses 
per arrencar el mineral. Per l’exces-
siva amplada del filó, l’explotació es 
feia per rebliments mitjançant arcs 
de maçoneria recolzats en els pa-
raments. Els estèrils s’aprofitaven 
per a rebliment de la mina.

Amb les plantes traçades, es 
van desenvolupar galeries sobre 
filó, entre les quals destaquen els 

800 m de la 2a. planta (Estadística 
Minera de España, 1911), que va 
ser la de major desenvolupament 
(Carbonell Trillo-Figueroa, 1948).

A més d’aquests treballs s’han 
realitzat les transversals i galeries 
de reconeixement pertinents.

A continuació farem un breu re-
corregut històric per anys i amb 
una mica més de detall sobre les 
labors practicades en el grup mi-
ner, algunes d’elles localitzables 
encara en superfície i de relativa-
ment fàcil situació sobre fotografia 
aèria de diferents èpoques (Figura 
23).

Any 1901
És el primer any en què s’esmen-

ta “Los Almadenes” a l’Estadística 
Minera de España i coincideix tam-
bé amb la constitució de la societat 
Los Almadenes i el començament, 
sembla ser, de labors serioses de 
preparació per a l’explotació. Així, 
es van realitzar labors de recerca 
dels filons fins als 30-40 metres 
de profunditat, al mateix temps 
que es feia el mateix en altres dues 
concessions d’Alcaracejos i Villa-
nueva del Duque, explotades tam-
bé per la mateixa societat: “Vizca-
ya” i “Los Ingleses”.

En totes les mines citades s’in-
dicava la instal·lació de diversos 
torns de vapor de 15 CV cadascun, 
destinats a l’extracció i al desguàs 
mitjançant cisternes. Els vestigis 
de les antigues instal·lacions d’ex-
tracció i desguàs associades al pou 

Fig. 24. Casa de màquines del pou mestre. 
Foto: B. Rodríguez (abril 2017).

Fig. 25. Una altra vista de la casa de màquines del pou mestre. 
Foto: B. Rodríguez (abril 2017).
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Fig. 26. Vista de les restes d’instal·lacions alineades existents 
entre el pou mestre i la seva casa de màquines, des d’on es va 
prendre la fotografia. Foto: B. Rodríguez (abril 2017).

Fig. 27. Possible pou de reconeixement dels practicats en 1901, 
situat a uns 50 m al sud-oest del pou mestre. 

Foto: B. Rodríguez (abril 2017).

mestre es poden veure a les figu-
res 24 a 26.

Aquest mateix any va servir per 
edificar les casernes, les oficines i 
els habitatges del grup miner.

L’adreça de les labors es va en-
comanar a l’enginyer de mines Ra-
fael Aguirre.

Constava aquest any l’obertura 
de cinc pous de reconeixement 
(Figura 27) sobre els clots o pous 
romans, dels quals els núm. 1 i 3 
es trobaven parats per l’elevada 
afluència d’aigua als mateixos; el 
pou núm. 2 va descendir 30 me-
tres; el pou núm. 4 va aconseguir 
els 20 m; i el pou núm. 5 va arribar 
a 16 m de profunditat (Carbonell 
Trillo-Figueroa et al., 1946).

Any 1902
A l’Estadística Minera de España 

d’aquest any no figurava en pro-
ducció aquest grup de mines, per 
la qual cosa se suposa que seguiria 
en investigació.

Any 1903
Les labors d’interior seguien li-

mitant-se a reconeixement i inves-
tigació, excepte la construcció del 
pou mestre. Aquest es va aprofun-
dir sense interrupció fins als 140 
m de profunditat, existint traves-
ses de reconeixement als 130 m, 
tant al nord com al sud del pou, 
en una longitud de 110 metres. La 
ubicació d’aquest pou es va esta-
blir fora de la zona de treball romà, 

però de tal forma que permetés 
aconseguir en profunditat els fi-
lons reconeguts en l’antiguitat. La 
profunditat aconseguida es consi-
derava llavors suficient per sobre-
passar les labors antigues, però 
després de comprovar-se que no 
era així, la societat Los Almadenes 
va decidir seguir aprofundint-ho 
fins a trobar les galeries romanes.

Dels cinc pous de reconeixement 
practicats durant el 1901, el de 
més profunditat arribava als 45 
metres.

Any 1904
Aquest any el pou mestre acon-

seguia els 210 metres de profundi-
tat, sent considerada aquesta com 
a mínima per l’extens de la zona 
que pretenia explotar-se, prèvia-
ment considerada també per es-
tablir les dimensions de la secció 
horitzontal d’aquest pou.

Anys 1905 i 1906
La profunditat del pou mestre 

era llavors de 260 metres, que-
dant la travessa que conduïa a les 
galeries de la 3a. planta a 250 me-
tres.

Any 1907
El pou mestre arriba als 305 me-

tres, quedant instal·lada la seva 4a. 
planta als 300 metres, és a dir, a 50 
metres de la 3a. planta. La planta 
4a. constava d’una transversal al 
sud de 9 metres i dues galeries, una 

a l’est, de 8,70 metres, i una altra a 
l’oest, de 10,30 metres.

L’Estadística Minera de España  
corresponent a aquest any indica 
que “Los Almadenes” era produc-
tora de galena argentífera, encara 
que el mineral més abundant ha-
via passat a ser la calcopirita, per 
la qual cosa en breu es preveia 
que pogués ser considerada com a 
mina de coure.

Any 1908
Els fronts d’avanç de l’explota-

ció es troben a la 4a. planta, amb 
bona metal·lització, presentant-se 
constituïda per galena i calcopirita 
a parts gairebé iguals.

La presència de la calcopirita 
en profunditat anava en augment, 
amb lleis del 13 al 15% de coure.

A l’Estadística Minera de España 
del 1908 s’esmenta que pròxima-
ment podria comptar-se amb pro-
ducció de coure a “Los Almade-
nes”, per la qual cosa deduïm que 
fins llavors no hauria figurat com 
a productora de coure, sent regis-
trada tan sols la seva producció de 
galena argentífera.

Any 1909
Els treballs efectuats per la societat 

anònima Los Almadenes es van limi-
tar a desenvolupar les plantes dels 
diferents nivells, sense continuar 
l’aprofundiment del pou mestre.

Llavors existien quatre plantes, 
entre els 130 i els 300 m, havent-se 
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treballat en totes elles. La més 
avançada era la 2a., amb 800 me-
tres practicats sobre filó.

El grup miner ja produïa coure, a 
més de plom argentífer.

Any 1910
A començaments d’any el pou 

mestre aconseguia els 370 metres, 
havent-se traçat la 5a. planta als 
360 m. La metal·lització en aquest 
moment es torna més rica en coure.

A l’oest de la 1a. planta es va co-
mençar una travessa al nord, amb 
una longitud de 27 metres, restant 
uns 8 més per a tocar el filó.

A la 2a. planta, la galeria situada 
a l’est va incrementar la seva lon-
gitud en 65 m, arribant a 92 m en 
total, mentre la galeria oest acon-
seguia els 71 m, quedant situada al 
nord de la general, que no va regis-
trar canvis. Sobre la galeria gene-
ral existia un realç a l’oest.

A la 3a. planta, la galeria trans-
versal al nord de la general va 
avançar fins als 89 m i, a partir 
de la galeria transversal al sud, es 
van traçar 19 m de galeria a l’est. 
D’altra banda, aquesta planta es 
va mantenir sense més canvis, ex-
plotant-se en realç a l’oest, mentre 
existia un altre a l’est, l’explotació 
del qual havia finalitzat.

La galeria de la 4a. planta va 
avançar a est i a oest, tenint traçats 
144 i 140 m, respectivament. La 
transversal existent al sud mesu-
rava 197 metres de longitud i, a 
partir d’ella, es van traçar 43 m de 
galeria est. 30 metres més a baix 
d’aquesta planta s’estava perfo-
rant una intermèdia, mitjançant 
una calderilla practicada des de la 
4a. planta i a 8 metres de travessa 
al nord; aquesta nova planta es-
tava en preparació, amb 82 m de 
travessa executats i sense haver 
arribat encara al filó.

Any 1911
Els treballs se centren en la 4a. 

i la 5a. planta, així com en una in-
termèdia entre ambdues que no 
compta amb connexió amb el pou 
mestre.

Disminueix la producció de 
plom, mentre que augmenta la de 

coure. Es comprova que els tre-
balls romans van assolir els 195 
metres de profunditat (Carbonell 
Trillo-Figueroa et al., 1946).

Sobre la planta 4a. es portaven 
dos realços en plom i altres dos en 
coure, seguint en estèril tant a l’est 
com a l’oest.

A la 5a. planta es portava un 
realç en plom, mentre que en la in-
termèdia es van realitzar 2 xeme-
neies que la comunicarien amb la 
5a., quedant ja comunicada amb la 
4a. mitjançant una altra calderilla.

Any 1912
Torna a augmentar una mica la 

galena i a disminuir substancial-
ment la calcopirita, encara que 
mantenint-se les lleis. No obstant 
això, l’augment del plom no com-
pensa la pèrdua del coure.

Les labors d’interior es concen-
tren a la 5a. planta, encara que 
també es realitzen treballs a la 4a. 
planta. A la 5a. planta la longitud 
de galeries és de 262 metres a l’est 
i a l’oest.

Any 1913
L’espai per a realitzar noves la-

bors està una pèl limitat, suposem 
que per falta d’aprofundiment del 
pou mestre, havent-se realitzat tan 
sols un contrapou de 47 metres al 
nivell de la 5a. planta (360 m) per 
a l’explotació per sota de la ma-
teixa.

Fins a aquest any la concessió 
que s’havia treballat era la titulada 
“Almadenes”, núm. 2941. El 1913 
entra en treballs també la deno-
minada “Almadenes Bajos”, núm. 
3683, en la qual es van practicar al-
gunes labors sobre vestigis superfi-
cials que denotaven treballs antics. 
Les referides labors van consistir 
en la pràctica de dos pouets; un 
d’ells, detingut als 16 m, va tallar 
una petita veta rica en coure, i l’al-
tre, que va assolir els 20 m, també 
va arribar a les calcopirites.

Any 1914
El contrapou realitzat l’any an-

terior des de la planta 5a. aconse-
guia els 50 m de profunditat, on es 
disposà una travessa per establir 

la 6a. planta, quedant parada als 
10 metres, en tant no s’efectués 
la instal·lació elèctrica projectada 
per als serveis d’extracció i des-
guàs d’aquesta nova planta.

Les metal·litzacions mitjanes 
obtingudes aquest any van ser de 
415 kg de plom, equivalents a 0,06 
metres de galena argentífera, i 46 
kg de coure, equivalents a 0,01 
metres de calcopirita.

Sobre la investigació en profun-
ditat, partint de la 5a. planta (360 
m) i a 130 m al sud-est del pou 
mestre s’estava perforant un con-
trapou de 2,80 x 1,60 m, la profun-
ditat del qual aconseguia els 410 
metres.

Els treballs sobre la concessió 
“Almadenes Bajos” es van para-
litzar el maig del 1914. Dels dos 
pouets de reconeixement realit-
zats, el núm. 1 va arribar a 16 m de 
profunditat, baixant en mina fins 
als 12 metres, mentre que el núm. 
2 va baixar fins als 22 metres, on 
va tallar filó vetejat de quars amb 
pintes de calcopirita, segons l’Es-
tadística Minera de España de l’any 
1914.

Any 1915
Es va produir un augment de la 

producció de coure i també va pu-
jar el seu preu de cotització (de 
89,30 a 98,66 ptes./t). Per contra, 
la producció de plom va disminuir, 
encara que la seva cotització va 
pujar (de 228 ptes./t el 1914 a 245 
ptes./t el 1915).

A 360 m de profunditat la caixa 
de mina presentava gran potència, 
però la metal·lització era reduïda, 
la qual cosa va redundar en un in-
crement dels costos d’explotació, 
motiu pel qual es va decidir seguir 
explotant solament per sobre del 
nivell 200, mantenint el desguàs 
per sota d’aquesta cota i suspe-
nent els treballs d’investigació.

Any 1916
En aquest any “Los Almadenes” 

era la 3a. explotació minera més 
important de la província per la 
seva producció de coure.

La llei del mineral de plom era 
del 45% de plom i el 0,21% d’ar-
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gent, mentre que la del mineral de 
coure era del 15,30% de coure i 
0,04% d’argent.

Les recerques suspeses l’any an-
terior van provocar la inundació 
de les labors subterrànies per sota 
del nivell 200. El 1916 es va realit-
zar el desguàs de la zona coberta 
per les aigües, esgotant les aigües 
en la planta 5a. a finals d’any i rea-
litzant-se la instal·lació auxiliar 
per iniciar un reconeixement als 
410 m de profunditat (6a. planta).

El director dels treballs conti-
nuava sent l’enginyer de mines 
Rafael Aguirre Carbonell, qui tam-
bé dirigia les mines “Demetrio” i 
“Terreras”. Aquest es queixava, en 
el seu informe tècnic del 1916 de 
la societat anònima La Argentífera 
de Córdoba (Carbonell Trillo-Fi-
gueroa et al., 1946), que encara 
no s’estava treballant de ple en el 
reconeixement de la planta 6a. a 
causa de l’insuficient subminis-
trament de combustible que es-
perava es normalitzés en el futur, 
encara que mentre això passava 
es destinaven els esforços a altres 
treballs d’aquesta societat, que es 
consideraven de major interès en 
altres mines de la seva propietat. 
Així, doncs, els treballs de reco-
neixement o preparació a “Los 
Almadenes” no semblaven ser tan 
urgents ni prioritaris per a la di-
recció tècnica de les mines.

Any 1917
La informació d’aquest any pro-

cedeix de Carbonell i López de Az-
cona (1946), encara que aquests 
autors es basen en l’informe tèc-
nic de la societat anònima La Ar-
gentífera de Córdoba per al 1917, 
signat probablement, igual que el 
de l’any 1918, pel director de les 
mines, Rafael Aguirre.

Fins al mes de maig del 1917 
no es va aconseguir desguassar 
la planta 5a. (nivell 360 m), pels 
mateixos problemes de proveï-
ment de combustible soferts l’any 
anterior. Una vegada aconseguit, 
es va muntar una bomba per a la 
planta 6a. i a mitjans de juliol es va 
aconseguir treballar sense aigua al 
nivell 410 m, tallant el filó un mes 

després. Sobre el filó es van desen-
volupar 60 metres de galeria, en 
la seva major part sense bona me-
tal·lització, confiant que el front 
d’avanç cap a l’oest toqués mineral 
a finals d’any, ja que del que anava 
cap a l’est no s’esperava que po-
gués proporcionar una explotació 
avantatjosa.

El front de l’oest a la galeria de 
la 6a. planta presentava el mine-
ral de plom molt similar al trobat 
en l’extrem d’una altra galeria que 
es trobava per sobre d’ella, a més 
de millorar la seva llei en argent, 
ja que algunes de les mostres ex-
tretes aconseguien les 240 unces 
d’argent per tona de mineral de 
plom, contenint totes elles més de 
230 unces d’argent per tona. Si les 
240 unces fossin unces troy (ozt) 
la seva equivalència en quilograms 
seria de 7,46 kg/t d’argent.

Crida l’atenció l’enriquiment en 
argent produït a tanta profunditat, 
quan en tota la vida del grup mi-
ner es van superar les 200 unces 
d’argent, sent valors normals els 
compresos entre 170 i 180 unces 
d’argent per tona, que igualment 
tampoc són gens menyspreables.

El director del grup miner con-
fiava que el jaciment adquirís la 
consistència necessària per explo-
tar-lo amb rendibilitat, tal com va 
tenir anteriorment, ja que en els 
últims treballs el material aparei-
xia molt descompost, la qual cosa 
va fer que no es trobés lloc apro-
piat per pujar una xemeneia que 
permetés la ventilació natural de 
les labors més profundes i la pre-
paració i accés als massissos que 
es realitzaran en el futur.

Aquest mateix any es van rea-
litzar algunes investigacions a la 
planta 2a., però no van resultar 
fructíferes.

Any 1918
Fins al mes de juny d’aquest any, 

l’escassetat de combustible gai-
rebé va ocasionar que les labors 
d’interior s’inundessin per insufi-
cient desguàs, però es va mantenir 
oberta la mina. No obstant això, 
a principis de juny es va declarar 
una vaga d’obrers que va obligar a 

extreure la bomba que elevava les 
aigües des del nivell més profund, 
encara en preparació, fins al des-
guàs general del pou mestre, com-
portant la inundació dels nivells 
inferiors de la mina. Com la falta 
de subministrament de carbó va 
continuar, no va ser possible des-
prés de la vaga obrera reprendre 
el desguàs de la mina, per la qual 
cosa es van paralitzar les labors.

La galeria oberta al nivell 410 
m va avançar uns 30 metres, amb 
lleis properes a les normals del 
jaciment, fins i tot per a l’argent, 
malgrat la profunditat aconsegui-
da, sense que aquesta i altres la-
bors de reconeixement efectuades 
sobre filó (calderillas i xemeneies), 
segons el parer del director de les 
mines, servissin per a modificar 
el criteri que tenien anteriorment 
sobre el valor del jaciment, per 
la qual cosa establia la necessitat 
d’un estudi detallat abans de re-
prendre la seva explotació, que 
qualificava de dificultós, no sense 
abans afirmar que les condicions 
de treball sí patirien variacions.

Durant el 1918, “Los Almadenes” 
seguia figurant com a mina produc-
tora de plom. En aquestes dates 
s’estaven esgotant les mineralitza-
cions de plom de les mines “Deme-
trio” i “Terreras”, propietat també 
de La Argentífera de Córdoba.

El plom i, en general, la resta de 
metalls, van baixar molt la seva 
cotització durant el 1918, con-
seqüència previsible deguda a la 
finalització de la 1a. Guerra Mun-
dial aquest mateix any, fet que en 
anys posteriors seguiria influint 
notablement al mercat dels me-
talls i, per tant, en la mineria me-
tàl·lica.

Any 1919 i següents
Com la mina es va paralitzar el 

1918, el 1919 ja figurava com a 
improductiva.

Els anys posteriors van ser de cri-
sis, igual que ho va ser el 1917 en 
tot el país, fins que el 1923 sembla 
mitigar-se una miqueta, almenys 
en el que al plom es refereix.

En anys posteriors se succeeixen 
nombroses dificultats per a la 
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mineria provincial, igual que a la 
resta d’Espanya, tant pels movi-
ments obrers com pels problemes 
de transport, subministrament de 
combustibles, baixada de cotitza-
ció de tots els metalls, etc.

El 1920 “Los Almadenes” no apa-
reix ni com a mina improductiva a 
l’Estadística Minera de España.

El 1921 gairebé arriben a tancar 
“El Soldado” i “Claudio”, referents 
del plom a la província de Còrdova.

El 1922 continua la crisi, que se 
suavitza lleument el 1923.

El 1924 puja la cotització del 
plom, però les tarifes de trans-
ports poc homogènies i no unifica-
des, a més dels impostos miners, 
impedeixen que es recuperi la mi-
neria del plom.

El 1925 torna a l’activitat la mina 
“Demetrio”, parada durant tots els 
anys de crisi. En aquesta mina, ex-
plotada des del 1893 i propietat 
també de La Argentífera de Córdo-
ba, es trobava el famós pou “Bego-
ña”, modernament situat dins del 
Grupo Minero “El Rosalejo”, a la 
concessió “Cara al Sol”.

Finalment, la mina “Demetrio” 
para definitivament el 1928, enca-
ra que els anys 1929 i 1930 sola-
ment resistien les mines de plom 
“El Soldado” (a Villanueva del Du-
que) i “Santa Bárbara” (a Fuente 
Obejuna), ambdues propietat de la 
Sociedad Minera y Metalúrgica de 
Peñarroya (SMMP), que pràctica-
ment va ser de les poques empre-

ses que va poder aguantar aquests 
anys de crisi.

Després de l’enorme crisi de la 
mineria metàl·lica, i del plom en 
particular, a més de les labors, es 
van anar abandonant fins i tot les 
concessions de “Los Almadenes”, 
tal com s’ha comentat amb ante-
rioritat en aquest article (apartat: 
Concessions i propietaris en l’èpo-
ca moderna).

Produccions
El mineral de plom obtingut a la 

planta es venia a la fosa de la SMMP 
a Peñarroya, mentre que el coure 
rentat s’embarcava al port de Se-
villa amb destinació a la Compañía 
de Minerales de Lieja (Carbonell 
Trillo-Figueroa et al., 1946).

No comptem amb dades de pro-
ducció de tots els anys en què les 
mines van romandre actives, però 
hem volgut mostrar aquells que 
sí figuren a la bibliografia consul-
tada, la qual cosa no significa que 
els que no apareixen no fossin pro-
ductius.

De l’1 de desembre al 31 de maig 
del 1909 la producció obtinguda 
va ser:

• 8.000 quintars mètrics de mi-
neral de coure amb llei del 
15,50% de coure.

• 2.800 quintars mètrics de mi-
neral de plom amb llei del 46% 
de plom i 2,440 kg/t d’argent.

El 1910 s’obtingueren:
• 570 tones de mineral de plom, 

amb llei del 44,5% de plom i 
2,500 kg/t d’argent.

• 1680 tones de mineral de cou-
re, amb llei del 19% de coure.

Del 1911 només coneixem dades 
totals de producció, però no de 
lleis:

• 1177 tones de mineral de 
plom.

• 1095 tones de mineral de coure.
En 1916 es va explotar una su-

perfície d’uns 1.000 m2 de filó, 
donant un resultat de 6.073 tones 
de zafras per al plom i 7.343 to-
nes per al coure. D’aquest tonatge 
s’obtingueren:

• 194.431 kg de mineral de plom, 
amb llei mitjana del 46,26% de 
plom i 2,292 kg/t d’argent.

• 322.303 kg de mineral de cou-
re, amb llei mitjana del 18,82% 
de coure i 0,597 kg/t d’argent.

El 1917 la producció va ser la se-
güent (Carbonell Trillo-Figueroa 
et al., 1946):

• 132.301 kg de mineral de 
plom, amb el 46,49% de plom 
i 2,285 kg/t d’argent.

• 50.000 kg de mineral de coure, 
amb el 16% de coure.

Per últim, el 1918, es van obtenir:
• 41.160 kg de mineral de plom 

amb el 44% plom i 2,785 kg/t 
d’argent.

• 30.000 kg de mineral de coure, 
amb llei del 15% coure.

Les possibles dades relatives a 
l’etapa moderna (finals dels anys 
50-principis dels 60 del segle XX) 

Fig. 28. Possible galeria que conduiria els estèrils del safareig 
destinats a farciment hidràulic cap al pou vertical situat al seu 
interior. Foto: I. Ramos (maig 2017).

Fig. 29. Una altra vista més propera de l’entrada a la possible 
"obra de canalització" de l’estèril de planta cap a la tremuja per a 

farciment. Foto: I. Ramos (març 2018).
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de rentat de terregalls antics, pre-
ferim no incloure’ls aquí, per no 
correspondre a explotació pròpia-
ment i estar emparats per drets 
miners diferents als quals van in-
tegrar el Grupo Minero “Los Alma-
denes”. No obstant això, se citen 
algunes xifres significatives en la 
descripció de les instal·lacions.

Instal·lacions
Cal citar entre les instal·lacions 

una que ens va semblar com a mí-
nim curiosa. Així, a l’Estadística 
Minera de España corresponent a 
l’any 1911 es recull que s’estava 
acabant d’instal·lar una espècie de 
embut que conduís els estèrils pro-
cedents del rentat del mineral fins 
al nivell 300 m directament, sense 
que es fes necessari traslladar-los 
per diferents mitjans fins a aquest 
nivell, on s’usaven com a rebliment. 
Entenem que aquest “embut” en-

traria en funcionament cap el 1912.
En les nostres visites de camp 

vam poder observar l’existència 
d’un esvoranc o galeria (Figures 
28 i 29), molt a prop de l’antic 
safareig (cap a l’oest del mateix). 
Per comunicació personal de Bar-
tolomé Rodríguez, la referida es-
tructura té un recorregut molt curt 
i mostra un pou practicat en el pis 
de la labor. Després de pensar quin 
sentit tindria realitzar un esvoranc 
de reconeixement, amb escassos 
metres de recorregut, encaixat en 
una petita zona d’escassa altura, 
per després realitzar un pou en el 
terra a pocs metres de l’entrada, 
quan perfectament es podria ha-
ver executat des de dalt del turó i 
no malbaratar el pressupost per a 
fer alguna cosa innecessària, op-
tem per contemplar la possibilitat 
(encara per confirmar) que aquest 
esvoranc o galeria servís per a 

canalitzar els estèrils humits que 
produïa el safareig diàriament fins 
a una espècie de tremuja o embut, 
que seria el que altres persones in-
terpreten com un simple pou en el 
terra de l’esvoranc.

Les raons que recolzen la nostra 
hipòtesi són variades, però pas-
sen per exemple per l’escàs o nul 
costum a la zona de revestir de 
maçoneria l’entrada a un esvoranc 
i molt menys si únicament es trac-
tés de labors de reconeixement. 
Igualment, la bibliografia consul-
tada sobre “Los Almadenes” no 
contempla que l’empresa titular 
realitzés cap tipus de reconeixe-
ment o labor d’explotació en for-
ma d’esvoranc o galeria oberta des 
de la superfície (solament se’ls re-
coneix als romans i, evidentment, 
no és romà l’esvoranc).

Joaquín Ezquerra del Bayo 
(1839) definia el que aquí hem 

Fig. 30. Plànol d’instal·lacions mineres del Grupo Minero "Los Almadenes". Fotomapa: A. Carmona (font ortofoto base: Servei WMS 
"Ortofotos máxima actualidad del PNOA", 2016 ‒PNOA cedit per l’Instituto Geográfico Nacional de España‒).
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anomenat “embut” com «un calaix 
piramidal la base inferior del qual 
sigui la més petita». El mineral o, 
en el nostre cas, l’estèril procedent 
del rentat, es llançaria per la boca 
superior, rebent-lo en un nivell in-
ferior un carro, carretó o vagoneta, 
utilitzats per al transport per gale-
ria. Amb la finalitat de que no cai-
gui més mineral (estèril) del que 
pot carregar el carro o vagoneta, 
ni es bloquegi el pas per la galeria 
inferior (nivell 300 m), es col·loca-
ria una portella o trapa a la boca 
de sortida de l’embut, que sola-
ment s’obriria quan estigués llest 
el transport (col·locat sota la boca 
de sortida).

Cal fixar-se en que a l’Estadística 
Minera de España es referia a con-
duir els estèrils cap al nivell 300 m, 
i quina millor forma de fer-ho que 
canalitzar o guiar d’alguna manera 
la circulació dels estèrils aquosos 
cap a la boca d’entrada de l’embut, 
que pensem podria ser el que apa-
renta ser un simple pou en el terra 
de l’esvoranc o galeria.

En el plànol indicatiu d’instal·la-
cions que s’acompanya (Figura 30) 
apareix assenyalat com a «Obra de 
canalització» el que alguns deno-
minen “esvoranc”, que és el que 
pensem que va poder haver estat 
realment, destinat a conduir els 
estèrils del rentat cap a una es-
pècie d’embut connectat directa-
ment amb la planta 4a. (300 m).

El 1912 es va augmentar 

l’altura, de 17 a 30 metres, de la 
xemeneia de sortida de fums de 
les calderes, amb la finalitat de po-
der cremar en la llar tota classe de 
carbons.

Consta que el safareig antic (Fi-
gures 31 a 33) estava ja instal·lat 
el 1912 (Estadística Minera de 
España, 1913) encara que aquest 
any es va ampliar amb quatre tau-
les Wilfley més per tractar els fins, 
tenint després de l’ampliació vuit 
taules d’aquest tipus.

El 1913, es va instal·lar un escal-
fador o economitzador Green per 
al grup de calderes Babcock de la 
planta de rentat. Aquesta planta 
tenia una capacitat de tractament 
de 141 tones de terres en 10 hores, 
que podien donar una producció 
de 8 tones, 5 de plom i 3 de coure, 
sent el seu rendiment del 5-6% i la 
llei resultant del 48-49% de plom i 
18% de coure. Per apreciar l’enri-
quiment obtingut després del trac-
tament del mineral extret, cal tenir 
en compte que aquest surt a boca 
de mina amb una llei del 2,77% de 
plom i 7,78% de coure.

El 1914 es va projectar la ins-
tal·lació elèctrica per a l’extracció 
i el desguàs de la planta 6a.

El 1917 la màquina d’extracció 
era de 40 CV de potència, mentre 
que la de desguàs era de 60 CV, 
extraient-se 140 m3 d’aigua en 24 
hores. L’energia elèctrica s’aprofi-
tava per al desguàs del contrapou 
mitjançant un motor de 2 CV, aco-

blat a una bomba que elevava l’ai-
gua a la planta 5a., on la agafaven 
els pistons moguts per un tirant 
mestre que accionava la màquina 
de desguàs abans citada. Aquesta 
maquinària estaria dins la casa de 
màquines del pou mestre (Figures 
24 i 25). Per a aquestes dates és 
possible que l’energia fos elèctri-
ca, però en anys anteriors aquesta 
provenia de les màquines o calde-
res de vapor instal·lades a una al-
tra casa annexa o casa de calderes; 
d’aquesta o d’algunes de les seves 
xemeneies provindrà un maó re-
fractari que trobem a les rodalies 
de la casa de màquines (Figura 
34).

A les mateixes dates l’antic 
safareig estava accionat per una 
màquina horitzontal de 90 CV de 
potència, alimentada per dues cal-
deres multitubulars, tipus Babcock 
& Wilcox (Figura 35), provades 
aquest mateix any. La seva produc-
ció era de 250 tones de terres al 
mes, que proporcionaven 20 tones 
de mineral vendible. Constava dels 
següents elements principals:

• 1 matxucadora,
• 3 molins,
• 5 garbells rotatius disposats 

en cascada,
• 6 sedassos del tipus Hart,
• 8 taules Wilfley (Figures 35 a 37),
• reposadors.
Existia també un petit safareig 

a mà per als minerals de coure en 
aquesta mateixa època, i potser hi 

Fig. 31. Antic safareig (vista frontal). A l’esquerra s’aprecia el que 
aparentment era una tremuja per abocar el mineral des de dalt. 
Foto: I. Ramos (maig 2017).

Fig. 32. Antic safareig (vista lateral). 
Foto: R. Jiménez (maig 2017).



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2018-124

Fig. 33. Planta antiga de rentat (vista posterior). 
Foto: B. Rodríguez (abril 1917).

Fig. 34. 1) Fragment d’un maó trobat al costat de la casa de 
màquines del pou mestre. Foto: I. Ramos (octubre 2017). 2) Maó 

complet del mateix fabricant, Glenboig Fire-clay Co., societat 
constituïda el 1872 a Glenboig (Escòcia), trobat a Barbados. Font: 

web gracesguide.co.uk.

Fig. 35. Dalt) caldera multitubular tipus Babcock & Wilcox; 
sota) taula concentradora Wilfley de principis del segle XX, vista 
pels seus dos extrems, encara que li falten els suports necessaris 
per ser instal·lada. Font: Davies, 1902.

Fig. 36. Taula Wilfley més moderna que les utilitzades al comença-
ment del segle XX, encara que amb prou feines han modificat els 
seus fonaments principals. Aquesta en concret va pertànyer a la 

SMMP (probablement dati dels anys 40-50 del segle XX) i pro-
cedeix d’alguna de les seves instal·lacions de La Unión (Múrcia), 

encara que actualment es troba en els laboratoris de l’Escuela 
Politécnica Superior de Linares. Foto: I. Ramos (febrer 2018).
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formés part el que va poder ser un 
“rumb” o round buddle localitzat 
als voltants de la planta antiga de 
rentat (Figura 38).

L’aigua que alimentava la plan-
ta de rentat havia de procedir del 
desguàs de l’explotació minera i 
seria conduïda des del pou mestre 
cap a un dipòsit (Figura 39) marcat 
com a tal en el plànol de la passa-
da figura 30. Aquest dipòsit, d’uns 
10 metres de diàmetre i 2 d’altura, 
tindria una capacitat d’emmagat-
zematge d’uns 157 m3. A la seva 

base mostra una petita comporta 
i, alineada amb ella, trobem les 
restes d’una canalització, la direc-
ció de la qual apunta cap a l’anti-
ga planta de rentat (Figures 40 a 
42). D’altra banda, en direcció al 
pou mestre, des d’aquest dipòsit, 
trobem restes de canalitzacions de 
ceràmica (Figura 43), antigament 
enterrades, que podrien haver 
conduït l’aigua des del pou fins al 
dipòsit.

A les proximitats del pou mestre 
existeix una caseta de transforma-

dor i un dipòsit rectangular l’ús 
del qual es desconeix (Figures 44 
i 45).  

També es localitza enfront del 
transformador un dipòsit circular 
(Figura 46) de molt escassa altu-
ra (uns 30-40 cm màxim), encara 
que va poder ser arrasat quan es 
va abandonar la mina, que apareix 
connectat mitjançant canonada 
de ferro enterrada als voltants del 
pou mestre, estant alineat, a uns 
75 metres de distància, amb el 
dipòsit de 2 metres d’altura que 

Fig. 37. Una altra vista de la taula Wilfley de la figura 36, aquest 
cop en funcionament (necessita aigua). Cal observar com la 
galena (color gris), més pesada, es va separant de la resta de 
fragments del mineral triturat i concentrant-se en una franja de 
la taula. Foto: I. Ramos (febrer 2018).

Fig. 38. Possibles restes d’un “rumb” miner (round buddle) per 
rentar a mà el mineral de coure. S’aprecia un semicercle a terra 
i el fons que limita aquest sembla conservar una part de la seva 

primitiva solera de maó. Foto: B. Rodríguez (abril 2017).

Fig. 39. Dipòsit d’uns 157 m3, que amb total probabilitat subministrava l’aigua ne-
cessària a l’antiga planta de rentat. Foto: B. Rodríguez (abril 2017).

Fig. 40. Petita comporta (A), situada 
al peu del dipòsit d’aigua, i restes de 

canalització (B) en direcció a la planta de 
rentat. Foto: I. Ramos (març 2018).
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Fig. 41. Detall A de la figura 40, on s’aprecia la comporta que do-
naria sortida a l’aigua del dipòsit cap a la planta. Foto: I. Ramos 
(març 2018).

Fig. 42. Detall B de la figura 40, amb les restes de canalització 
existents. Foto: I. Ramos (març 2018).

Fig. 43. Restes de canalització de ceràmica en les proximitats del 
dipòsit. Foto: I. Ramos (març 2018).

Fig. 44. Caseta del transformador i dipòsit a prop del pou mestre. 
Foto: B. Rodríguez (abril 2017).

Fig. 45. Una altra vista del dipòsit rectangular de la figura 44. 
Foto: I. Ramos (març 2018).

Fig. 46. Restes d’un dipòsit circular d’uns 10 m de diàmetre, 
pròxim al pou mestre, i connectat amb les seves instal·lacions 
mitjançant canonada de ferro soterrada. Està situat proper al 

dipòsit de la figura 39, del qual dista uns 75 metres. 
Foto: I. Ramos (març 2018).
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descrivim anteriorment i tenint 
tots dos el mateix diàmetre (10 
m). És possible que constituís una 
descàrrega d’aigua intermèdia des 
del desguàs del pou mestre i des 
d’aquí es conduís al segon dipòsit.

Segons l’Estadística Minera de 
España del 1957, es va instal·lar 
un safareig de flotació (Figures 
47 a 50), amb diferenciació per 
a plom i coure, per rentar els an-
tics terregalls de “Los Almadenes”, 
que contenien segons la mateixa 
font un 1,5% de plom i un 0,6% 
de coure. La capacitat de tracta-
ment del nou safareig era de 30 t/
dia el 1956, obtenint un complex 
plom-coure en petites quantitats, 
poc rendibles, per la qual cosa es 
va decidir ampliar la instal·lació, 
sent autoritzada a tractar 100 to-
nes per dia amb diferenciació de 
minerals. Aquest any la instal·la-
ció estava en període de proves 
i esperaven unes 380.000 tones 
de terregall per ser tractades a la 
nova planta, encara que a l’Esta-
dística Minera de España relativa a 
l’any 1958 es rebaixa aquesta xifra 
a 350.000 tones.

Actualment existeix una àmplia 
zona on es mostren els estralls del 
rentat dut a terme, que es pot re-
conèixer per l’acumulació de fins i 
l’escassetat de vegetació que pre-
senta (Figura 51).

Pel que fa al safareig modern, 
també coneixem que abans del 
1959 estava alimentat per un grup 

electrogen el combustible del qual 
era l’oli pesat, substituït aquest 
any per una línia elèctrica de 9 km 
i 15.000 V, autoritzada llavors, que 
unia un centre de transformació 
de la SMMP a 70.000-15.000 volts, 
situat a Pozoblanco, amb els trans-
formadors de la mina (a 50 KVA).

Serveis Generals
A les mines existia un taller de 

reparacions, que emprava a 20 
obrers, amb jornals de 3,25 ptes.

També hi havia instal·lat un ta-
ller de forja, que emprava el ma-

teix nombre d’obrers i amb el ma-
teix jornal que l’anterior.

Va existir igualment una fusteria, 
dotada de 6 obrers, que percebien 
un jornal mitjà de 2,75 ptes.

El 1912 es va fundar un econo-
mat, sucursal de l’instal·lat a la 
mina “Demetrio”, conformement 
al que es disposa en el Reial de-
cret de 18 de juliol del 1907, i con-
corde al Reglament de 15 d’agost 
d’idèntic any. Estava controlat pels 
obrers i el seu cost el 1916 va as-
cendir a 11.837,80 ptes.

El 1912 es va inaugurar una es-
cola (Figures 52 i 53) per als fills 
dels miners, subvencionada per 
l’empresa, amb un mestre titulat 
contractat i en la qual rebien clas-
se al principi, uns 30 nens, mentre 
que el 1917 eren 50 els alumnes. 
Encara es poden veure en peus les 
seves ruïnes.

El 1917 treballaven en aques-
tes mines un total de 465 obrers, 
dels quals 276 ho feien en interior 
i 189 a l’exterior. Els jornals d’inte-
rior eren de 3,125 ptes.

L’horari de treball a l’exterior era 
de 7:00 a 17:30, amb descans en-
tre 12:00 i 12:30. Les jornades en 
interior eren de 8 hores, treballant 
a dos o tres relleus.

MINERALOGIA
Els filons del Grupo Minero “Los 

Almadenes”, també anomenat del 
Chaparro Barrenado, formen dues 
alineacions paral·leles d’uns 500 

Fig. 47. Ruïnes del safareig modern. En primer pla apareixen els 
suports sobre els quals va poder estar instal·lada una matxuca-
dora. Foto: R. Jiménez (maig 2017).

Fig. 48. Zona lateral del safareig modern. Al fons, després de la 
figuera, i amb teulada de xapa, es veu la caseta del transformador. 

Foto: B. Rodríguez (abril 2017).

Fig. 49. Caseta del transformador pròxima 
a la planta de rentat dels anys 50. Foto: R. 
Jiménez (abril 2017).
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m de longitud. Porten una direc-
ció NE-SO amb successius guer-
xaments i un cabussament aproxi-
mat de 70°, sent la seva potència 
mitjana d’uns 4 m. 

El rebliment està constituït 
per quars, calcita i pissarra sum-
mament descomposta. Les menes 
són la galena argentífera i la cal-
copirita, molt riques en coure i ar-
gent. La caixa està formada per una 
alternança de pissarra i gres grau-
vàquic, sent ambdues formacions 
d’edat paleozoica (Carbonell Tri-
llo-Figueroa, 1948).

L’origen dels filons de quars és hi-
drotermal i peribatolític amb textura 
principalment bretxoide, encaixats 
en una aurèola de metamorfisme.

Observant fragments del filó als 
terregalls es pot deduir que potser 
coexisteixin en el filó dos tipus de 
paragènesis primàries i les seves 
corresponents paragènesis d’alte-
ració.

La primera estaria constituïda 
per minerals primaris: sulfurs de 
coure i ferro (calcopirita, pirita, 
tetraedrita i argentotennantita) i 
en menor proporció per sulfurs de 
plom (galena) enriquits en níquel, 
cobalt, bismut i arsènic. L’alteració 
d’aquests minerals primaris dóna 
lloc a una paragènesi secundària 
constituïda per arsenats de cobalt 
(eritrita), òxids i hidròxids de fe-
rro (goethita), carbonats (cerus-
sita i malaquita) i altres sulfurs 

de coure d’enriquiment secundari 
(covellita i bornita).

La segona paragènesi estaria 
constituïda per sulfurs (galena, 
enriquida en argent, i possible es-
tibina) i sulfurs i sulfosals d’argent 
(acantita, freibergita, stephanita), 
i en menor proporció per sulfurs 
de coure, ferro i zinc (calcopiri-
ta, esfalerita i pirita). L’alteració 
d’aquests minerals hauria generat 
sulfats (brochantita, devillina, guix 
i linarita), carbonats (cerussita), 
elements natius (sofre) i haloge-
nurs (cotunnita).

Els exemplars han estat ana-
litzats mitjançant microscòpia 
electrònica d’escombratge (MEB/
SEM) per a determinar els prin-

Fig. 52. Antiga escola per als fills dels miners, vista des del camí 
d’accés a la mateixa. Foto: I. Ramos (març 2018).

Fig. 53. Antiga escola per als fills dels miners, vista des del pati 
interior. Foto: I. Ramos (març 2018).

Fig. 50. Dipòsits a la zona de la planta moderna. Foto: B. Rodrí-
guez (abril 2017).

Fig. 51. Aspecte que presenta actualment la superfície d’aboca-
ment dels fins de rentat, colonitzada per diferents espècies vege-

tals, principalment alzina, ginesta (groc) i agrella borda (vermell 
ataronjat terrós), planta que sol associar-se a antics sòls miners. 

Foto: I. Ramos (maig 2017).
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cipals trets morfològics dels cris-
talls i també per a obtenir anàli-
sis semiquantitatius, necessaris 
per a confirmar la naturalesa dels 
cristalls. S’ha emprat un microsco-
pi JEOL JSM 6010 PLUS/LA dotat 
d’un sistema de microanàlisi per 
energia dispersiva (EDS) de l’Ins-
tituto Geológico y Minero de Espa-
ña.

A continuació es fa una descrip-
ció detallada de les diferents espè-
cies mineralògiques existents al 
jaciment de “Los Almadenes”, se-
guint un ordre sistemàtic.

Elements natius
Sofre, S

En algunes petites geodes de 
quars, i sobre la galena, s’han ob-
servat cristalls, inferiors al mil·lí-

metre, de sofre natiu, que proba-
blement siguin de neoformació 
relacionats amb processos d’oxi-
dació de la galena als terregalls. 
(Figures 54 a 56).

Sulfurs
Acantita, Ag2S

L’acantita (Figures 57 a 62) és es-
cassa al jaciment i es localitza en 
petites geodes amb alta alteració, 
on sol anar acompanyada d’argiles 
i altres fil·losilicats. Forma masses 
d’escassos mil·límetres associades a 
galena, en les quals és freqüent que 
apareguin englobats cristalls de pi-
rargirita o stephanita. Els cristalls 
solen estar deformats, amb hàbit 
prismàtic i més rarament acicular 
(Figura 59). En alguns casos formen 
petites estructures arborescents.

Argentotennantita, 
Ag6Cu4(Fe,Zn)2As4S13

L’argentotennantita és un mine-
ral molt rar a nivell mundial, la lo-
calitat tipus del qual és el dipòsit 
aurífer Kvartsitovje Gorki (Quart-
zite Hills, en anglès), a Kazakhstan.

A Espanya hi ha una sola referèn-
cia, que no està confirmada (Calvo 
Rebollar, 2003), a les inclusions de 
galena a la mina “La Serafina”, si-
tuada a uns 9 km al nord del poble 
de Plasenzuela (Càceres). Pel que 
sembla, a causa de la seva petita 
mida no s’ha pogut determinar 
amb seguretat si es tracta d’aquest 
mineral o de freibergita (Llago Ro-
dríguez et al., 1989).

A la zona d’estudi apareix en 
cristalls mil·limètrics dins de pe-
tites geodes de quars (Figures 63 

Fig. 54. Imatge SEM de cristalls de sofre sobre galena. 
Foto: R. Jiménez (IGME).

Fig. 55. Sofre sobre galena. C.V. 2 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 56. Espectre SEM de sofre. Gràfica: R. Jiménez (IGME). Fig. 57. Espectre SEM d’acantita. Gràfica: R. Jiménez (IGME).
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Fig. 58. Acantita i galena sobre quars. Cristalls deformats. C.V. 3 
mm. Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 59. Acantita d’hàbit acicular sobre galena i quars. 
C.V. 3 mm. Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 60. Acantita sobre quars. C.V. 3 mm. Col .: A. Carmona i I. Ramos; 
foto: A. Carmona.

Fig. 61. Cristal·lització més freqüent de 
l’acantita a "Los Almadenes". Dibuix: A. 

Carmona (font: Goldschmidt, 1922b).

Fig. 62. Cristalls maclats d’acantita sobre quars. C.V. 4 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 63. Argentotennantita sobre quars. C.V. 4 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.
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a 66). Presenta formes amb pre-
domini de cares {111} del tetrae-
dre positiu, simples o modificades 
pel tetraedre negatiu o per altres 
formes com el cub i el triaquiste-
traedre (Figura 65, núms. 1 a 3); 
menys freqüent és l’hàbit de del-
tododecaedre positiu modificat 
pel rombododecaedre (Figura 65, 
núm. 4). El color és gris acer mat 
i sol anar acompanyada de calco-
pirita.

Bornita, Cu5FeS4
Aquest sulfur és molt escàs a 

la zona d’estudi. Solament hi ha 
constància de la seva existència en 
una mostra associada a la calcopi-
rita (Figura 67), obtinguda recent-
ment als terregalls.

Calcopirita, CuFeS2
Aquest mineral constitueix una 

de les menes del jaciment, ha-
vent-se explotat conjuntament 
amb la galena. A principis del se-
gle XX es va obtenir una major 
producció de mineral de coure o 
de plom depenent dels anys. Anàli-
sis realitzades el 1909 en menes 
de calcopirita i galena indicaven 
continguts de níquel i cobalt del 
0,09% i el 0,11% de bismut (Car-
bonell Trillo-Figueroa, 1925).

La calcopirita era el mineral 
dominant en els extrems de la 
zona mineralitzada del filó explo-
tat, mentre que la galena era més 
abundant a la zona central. El con-
tingut de calcopirita era variable 
i no depenia de la profunditat del 
jaciment a la qual es trobessin les 
labors d’explotació.

La calcopirita apareix dissemi-
nada o formant vetes tant a les 
pissarres i gresos grauvàquics que 
constitueixen l’encaixant, com en 
el filó metal·litzat (Figures 68 a 
70). Sol anar acompanyada d’al-
tres sulfurs, principalment de ga-
lena, barrejant-se amb ells o de 
forma dispersa. En alguns casos 
s’aprecien cristalls completament 
desenvolupats i de gran perfecció, 
en els quals predominen les cares 
{112}, arribant a aconseguir una 
mica més de 1 centímetre de lon-
gitud (Figura 71).

Fig. 64. Argentotennantita i calcopirita. C.V. 3 mm. Col .: A. Carmona i I. Ramos; 
foto: A. Carmona.

Fig. 65. Hàbits cristal·lins més freqüents tant de l’argentotennantita i la freibergita com 
de la tetraedrita a "Los Almadenes": 1) cristall format per tetraedre dominant amb mo-
dificacions de cub; 2) tetraedre positiu; 3) cristall format per combinació de tetraedre 
amb triaquistetraedre; 4) deltododecaedre positiu amb modificacions de rombodode-
caedre. Dibuixos: A. Carmona (font: Goldschmidt, 1916; excepte el 4: Wade i Mattox, 
1976).
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La calcopirita és un dels sul-
furs més recents en el jaciment, 
formant-se sobre uns altres més 
antics, arribant en alguns casos a 
reemplaçar-los. És freqüent trobar 
cares superficials de sulfurs com a 
esfalerita o pirargirita recobertes 
de calcopirita (Figures 73, 76 i 97).

En la superfície del mineral és 
freqüent trobar alteracions de 
bornita, calcosina o covellina (Fi-
gura 72), o recobriments de mas-
ses botrioides de sulfats de coure.

En zones superficials sol estar 
alterada a goethita per pèrdua de 
coure i sofre i oxidació del ferro.

L’alteració d’aquest mineral al 
costat de la d’altres sulfurs pro-
bablement hagi contribuït a la for-
mació dels minerals d’arsènic en 
aquest jaciment.

Calcosina, Cu2S
Carbonell i López de Azcona 

(1946) esmenten la presència de 
calcosina junt a la calcopirita. No 
obstant això, les anàlisis recent-
ment realitzades sobre mostres 
que podrien ser calcosina, van do-
nar com a resultat tetraedrita.

Covellina, CuS
Aquest mineral es troba normal-

ment pseudomorfitzant a la calcopi-
rita com a conseqüència d’un enri-
quiment secundari de les menes de 
coure. Sol localitzar-se en forma de 
pàtina superficial adquirint vistoses 
tonalitats blavoses (Figura 72).

En algunes mostres s’han arribat 
a detectar cristal·litzacions fullo-
ses submil·limètriques sobre cal-
copirita.

Esfalerita, ZnS
L’esfalerita no és freqüent en el 

jaciment, ja que apareix com a mi-
neral accessori. Els cristalls són 
gairebé sempre inferiors al centí-
metre, envoltats de carbonats, amb 
hàbit principalment romboèdric o 
octaèdric i, en menor mesura, for-
mant tetraedres (Figures 73 a 76).

A “Los Almadenes” és translúci-
da, de color vermellós (Figura 75) 
o groguenc i en alguns casos sol es-
tar recoberta d’una fina pàtina de 
calcopirita.

Estibina, Sb2S3
En algunes mostres provinents 

dels terregalls s’han localitzat cris-
talls allargats, estriats i amb lluen-
tor metàl·lica, que probablement 
podrien ser estibina (Figura 77). 

Fig. 66. Cristall d’argentotennantita. C.V. 3 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 67. Bornita sobre calcopirita i quars. C.V. 2 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 68. Cristall maclat de calcopirita recoberta de dolomita. 
C.V. 15 mm. Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 69. Cristalls de calcopirita. C.V. 40 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.
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Aquest mineral es troba associat 
amb sulfoantimoniurs d’argent 
com stephanita i pirargirita.

Freibergita, Ag6Cu4Fe2Sb4S13
Aquest mineral pertany al grup 

de la tetraedrita, constituint el 

terme argentífer de la sèrie te-
traedrita-freibergita (Figures 78 a 
80). A “Los Almadenes” es donen 
tots dos membres de la sèrie, per 
la qual cosa, per a la seva identifi-
cació, és necessari l’anàlisi de les 
mostres.

Cal destacar que la tetraedrita 
procedent d’aquest jaciment sol 
presentar diferents concentra-
cions d’argent, i per tant pot ser 
considerada com argentotetrae-
drita, varietat de tetraedrita rica 
en argent.

Fig. 70. Cristalls de calcopirita amb quars. C.V. 10 mm. Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 71. 1) Biesfenoide tetragonal positiu modificat per biesfenoi-
de tetragonal negatiu; 2) cristalls maclats; 3) biesfenoide tetra-
gonal positiu. Dibuixos: A. Carmona (font: Goldschmidt, 1918).

Fig. 72. Covellina recobrint calcopirita i cristalls platejats no 
identificats. C.V. 45 mm. Col .: A. Carmona i I. Ramos; 

foto: A. Carmona.
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Galena, PbS
La galena de “Los Almadenes” 

és molt argentífera, sobretot en 
zones explotades en l’antiguitat, 
aconseguint continguts en argent 
de fins a 9 kg/t de mineral de plom 
(Domergue, 1987). La galena apa-
reix en un filó de quars, encaixat 
en pissarres, de potència mitjana 
de fins a uns 4 m i amb una rique-
sa en plom entorn del 50%. Aquest 
filó va ser explotat en algunes zo-
nes en una longitud de més de 
100 m (Carbonell Trillo-Figueroa, 
1948).

La galena es localitza en masses 
mineralitzades, disseminada o for-
mant vetes o cristalls a l’interior 
del filó de quars i carbonats i fins 
i tot, algunes vegades, a les pis- 
sarres i gresos que constitueixen 
l’encaixant (Figures 81 a 86).

La cristal·lització predominant 
sol ser el rombododecaedre modi-
ficat pel cub (Figures 81 i 85 núm. 
1). Són freqüents les macles de 
compenetració (Figura 83).

Els cristalls de galena recollits 
als terregalls de “Los Almadenes” 
no sobrepassen el centímetre i en 
molts casos es troben deformats, 
potser pel seu alt contingut en ar-
gent.

Pirargirita, Ag3SbS3
La pirargirita és un dels mine-

rals d’argent més abundants a “Los 
Almadenes” (Figures 87 a 100). 
Als terregalls d’aquestes mines es 
troben en geodes de quars, dins 
de masses de galena, cristalls mil- 
limètrics individuals o com petites 
masses i grànuls disseminats asso-
ciats a altres minerals d’argent. Cal 
destacar que en algunes anàlisis 
s’ha detectat la presència d’aquest 
mineral en zones d’alteració de la 
galena acompanyant a cristalls de 
guix i rebliments d’argiles.

El color dels cristalls varia de 
color vermell clar (Figures 89, 94 i 
100) a gris fosc (Figura 95) i el seu 
hàbit és prismàtic amb diferents 
terminacions. Hi predomina el 
prisma hexagonal de segon ordre 
{110} combinat amb el pinacoide 
basal (Figures 93, 97 i 98) o amb 
piràmides hexagonals (Figures 94 

Fig. 73. Esfalerita maclada recoberta de calcopirita, sobre dolomita. C.V. 10 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 74. Hàbits cristal·lins més freqüents d’esfalerita a "Los Almadenes": 1) cristall de te-
traedre amb modificacions de cub; 2) cristall format per tetraedre dominant amb mo-
dificacions de triaquistetraedre i rombododecaedre; 3) rombododecaedre; 4) macla de 
dos cristalls segons el pla axial {111}. Dibuixos: A. Carmona (font: Goldschmidt, 1923).
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Fig. 75. Esfalerita i galena. C.V. 5 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 76. Esfalerita recoberta de calcopirita. C.V. 5 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 79. Imatge SEM de freibergita. 
Foto: R. Jiménez (IGME).

Fig. 80. Possible freibergita amb quars. C.V. 2 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 77. Galena, pirargirita, stephanita, calcopirita i possible 
estibina, sobre quars. C.V. 4 mm. Col .: A. Carmona i I. Ramos; 
foto: A. Carmona.

Fig. 78. Possible freibergita sobre quars. C.V. 2 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.
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i 95) o també amb prismes i pirà-
mides trigonals (Figura 89).

Altres hàbits menys freqüents 
presenten combinacions de pirà-
mides trigonals, que semblen ca-
res de romboedre, o piràmides 
ditrigonals, que semblen cares 
d’escalenoedre.

Aquest mineral sol localitzar-se 
en cavitats de quars dins de mine-
ralitzacions de galena tipus “ull de 
perdiu” i molt rarament apareix 
junt a calcopirita.

Pirita, Fe2S
La pirita és molt escassa al jaci-

ment. A nivell microscòpic s’ob-
serven cristalls cúbics acompan-
yant a altres sulfurs o a minerals 
de la ganga.

Stephanita, Ag5SbS4
A la província de Còrdova va 

aparèixer stephanita associada a 
coures grisos en algunes bossades 
de mineral de la mina “El Comple-
mento”. S’ha localitzat un fantàstic 
exemplar a la col·lecció privada de 
D. Joaquim Folch i Girona (1892-
1984), etiquetat com a procedent 
de les mines de Navalespino, però, 
atès que només es té constància 
documental de la seva troballa a la 
mina “El Complemento”, s’associa 
a aquesta mina del grup sense cap 
mena de dubte (Carmona Ruiz et 
al., 2016).

L’stephanita localitzada a “Los 
Almadenes” té una mida per sota 
del mil·límetre (Figuras 101 a 
104). L’hàbit dels cristalls és tabu-

lar, de contorn hexagonal, pel pre-
domini del pedió {001}, en com-
binació amb altres formes de la 
classe piramidal ròmbica (Figura 
103). És molt escassa i sol anar as-
sociada amb altres minerals d’ar-
gent, com acantita i pirargirita.

Tetraedrita, 
Cu8(Cu,Fe,Zn)4Sb4S13

La tetraedrita és abundant en 
el jaciment i sol trobar-se asso-
ciada a la calcopirita, formant 
masses o bonics cristalls que no 
superen el centímetre (Figures 
105 a 108). Solen ser cristalls 
de lluentor metàl·lica. En l’hàbit 
més freqüent hi predomina el te-
traedre, modificat per cub i rom-
bododecaedre.

Fig. 81. Cristall de galena. C.V. 5 mm. Col .: A. Carmona 
i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 82. Imatge SEM de galena. 
Foto: R. Jiménez (IGME).

Fig. 83. Galena. C.V. 2 mm. Col .: A. Carmona i I. Ramos; 
foto: A. Carmona.

Fig. 84. Espectre SEM de galena. 
Gràfica: R. Jiménez (IGME).

http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Antimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
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En alguns casos s’observen in-
tercreixements d’aquest mineral 
amb la calcopirita (Figures 107 i 
108).

Halogenurs
Cotunnita, PbCl2

A Espanya es té constància de 
la presència d’aquest mineral en 
dues localitats. La primera corres-
pon a la zona del cap de Palos, a 
Cartagena (Guardiola, 1927), el 
descobriment del qual es va dur a 
terme a mitjans del segle XIX, en 
diverses mines de plom (“Cándi-
da”, “Ferruginosa” i “Primitiva”) i 
en grenys ferruginosos (zona de 
Talayón). La segona es refereix a 
una anàlisi realitzada el 2006 pel 
Dr. Joan Viñals†, professor de Me-
tal·lúrgia de la Universitat de Bar-
celona (Calvo i Viñals, 2018), so-
bre una mostra recollida al mont 
Bedures, Vegadeo (Astúries).

La cotunnita es va descobrir per 
primera vegada en el volcà Vesuvi 
(Nàpols, Itàlia), com un mineral 
exhalatiu, és a dir, que s’ha format 
per emanacions de fluids hidroter-
mals associades a vulcanisme sub-
marí (Menor Salván, 2010). També 
es produeix en l’alteració de mine-
rals de plom primaris (galena) en 
ambients àrids i salins (com a Sie-
rra Gorda, Xile).

Als terregalls de “Los Almade-
nes” s’ha localitzat cotunnita re-
cobrint, en forma d’esfèrules de 
color blanc a grisenc, superfícies 

Fig. 86. Cristall deformat de galena. C.V. 5 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 87. Imatge SEM de pirargirita. 
Foto: R. Jiménez (IGME)

Fig. 85. Hàbits cristal·lins més freqüents de galena al jaciment: 1) rombododecaedre 
modificat per cub; 2) cub; 3) cub modificat per octaedre; 4) octaedre; 5) octaedre  
modificat per cub. Dibuixos: A. Carmona (font: Goldschmidt, 1913; excepte l'1:  
Wade i Mattox, 1976).



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2018-138

alterades i, en alguns casos, acom-
panyant a sulfats de coure i plom 
(Figures 109 a 113).

Òxids i hidròxids
Brucita, Mg(OH)2

S’ha analitzat brucita en exem-
plars de “Los Almadenes”. La bru-
cita forma masses foliàcies esca-
moses de color blanc, els cristalls 
de les quals són de mida submil- 
limètrica (Figures 114 a 116). 
La brucita probablement es pot 
haver format per alteració de la 
dolomita (Figura 114) o fins i tot 
pot estar relacionada amb el rebli-
ment serpentínic que s’ha obser-
vat en alguns miralls de falla, per 
la qual cosa no tindria una clara 
relació genètica amb la metal·lit-
zació.Fig. 89. Pirargirita. C.V. 2 mm. Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 88. Hàbits cristal·lins més freqüents de pirargirita al jaciment: 1) prisma hexagonal de segon ordre {110} amb pinacoide basal 
{001}; 2) prisma hexagonal de segon ordre {110} amb piràmides hexagonals {112} superior i inferior; 3) prisma hexagonal de segon 

ordre {110} amb prisma trigonal {010} i amb piràmides trigonals {021} superior i inferior; 4) piràmides ditrigonals {211} superior 
i inferior amb prisma hexagonal de segon ordre {110} i pinacoide basal {001}; 5) combinació de piràmides trigonals a manera de 

romboedre; 6) prisma hexagonal de segon ordre {110} amb piràmides trigonals {012} superior i inferior i piràmides trigonals {101} 
superior i inferior; 7) prisma hexagonal de segon ordre {110} amb piràmides trigonals {012} superior i inferior. Dibuixos: A. Carmona 

(font: Goldschmidt, 1922).
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Goethita, Fe3+O(OH)
La goethita que s’ha trobat a 

“Los Almadenes” sol ser producte 
d’alteració de sulfurs que conte-
nen ferro, com la calcopirita i, en 
menor mesura, la pirita.

Quars, SiO2
El quars és, juntament amb els 

carbonats, un dels minerals cons-
tituents de la ganga en els filons. 
Es mostra idiomorf, en cristalls 
mil·limètrics que solen ser trans-
parents, acompanyant a la major 
part d’espècies metàl·liques.

Carbonats
Atzurita, Cu3(CO3)2(OH)2

En un petit pou situat dins de la 
concessió “Almadenes Bajos” es 
van localitzar, a una profunditat 
de 22 m i en els costers del filó, 
pissarres, pòrfirs i quars amb bo-

nes pintes de malaquita i atzurita 
(Carbonell Trillo-Figueroa et al., 
1946).

Recentment, en totes les mostres 
obtingudes als terregalls moderns, 
el que aparentment semblava at-
zurita es va poder verificar al toc 
de l’àcid clorhídric que era linari-
ta, per tornar-se blanca la seva su-
perfície.

No obstant això, en algunes de 
les labors romanes sí s’han loca-
litzat interessants exemplars cris-
tal·litzats d’atzurita durant l’úl-
tima visita efectuada al jaciment 
(Figures 117 i 118).

Calcita, CaCO3
Els carbonats més abundants 

en el jaciment són la calcita i la 
dolomita, localitzant-se principal-
ment en el rebliment de fractures 
o entapissant de cristalls algu-

nes geodes. L’hàbit més comú és 
el romboedre, sent freqüents els 
creixements paral·lels al llarg de 
l’eix axial (Figura 119).

Cerussita, PbCO3
En mostres obtingudes al camp 

no s’aprecien molts exemplars. Sol 
trobar-se en cavitats al costat de la 
dolomita formant cristalls que no 
excedeixen del mil·límetre.

Els cristalls són rics en facetes, de 
color blanc, transparents i presen-
ten hàbit prismàtic (Figura 120).

Dolomita, CaMg(CO3)2
La dolomita és molt abundant 

i els cristalls (Figures 73 i 105) 
solen formar romboedres que no 
arriben a sobrepassar en general 
el centímetre, trobant-se al costat 
del quars en cavitats de la zona mi-
neralitzada.

Fig. 90. Pirargirita i freibergita amb quars. C.V. 3 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 91. Espectre SEM de pirargirita. 
Gràfica: R. Jiménez (IGME).

Fig. 92. Cristall de pirargirita amb quars. C.V. 4 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 93. Cristalls de pirargirita. C.V. 2 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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Malaquita, Cu2(CO3)(OH)2
Basant-se en mostres obtin-

gudes als terregalls, igual que la 
cerussita, la malaquita no és un 
carbonat abundant a les mines 
de Los Almadenes, encara que 
a les labors romanes sí apareix 
amb major freqüència, sobretot 

en hàbit botrioide (Figures 121 
i 122).

Sulfats
Brochantita, Cu4(SO4)(OH)6

La mobilització del coure i plom 
en solucions aquoses porta a la 
formació d’abundants sulfats bà-

sics, que s’acumulen especialment 
en buits i fractures formant prin-
cipalment crostes botrioides. Els 
sulfats secundaris de coure, junt 
amb els arsenats, són els minerals 
d’alteració més importants trobats 
al filó, tant per la seva abundància 
com per la seva diversitat.

Fig. 94. Pirargirita. C.V. 2 mm. Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 95. Pirargirita amb petits cristalls de guix en superfície, 
sobre quars. C.V. 3 mm. Col .: A. Carmona i I. Ramos; 
foto: A. Carmona.

Fig. 96. Pirargirita amb quars. C.V. 2 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; 

foto: A. Carmona.
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Fig. 97. Pirargirita recoberta de calcopirita. C.V. 2 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 98. Agregat de pirargirita alterada. C.V. 5 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 101. Stephanita sobre acantita i pirargirita. C.V. 3 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 102. Stephanita sobre acantita. C.V. 10 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 99. Pirargirita. C.V. 2 mm. Col .: A. Carmona i I. Ramos; 
foto: A. Carmona.

Fig. 100. Pirargirita sobre galena alterada, amb quars. C.V. 3 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.
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Fig. 106. Cristalls de tetraedrita amb calcopirita. C.V. 2 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 103. Cristall d’stephanita predomi-
nant a "Los Almadenes": pedió {001}, 
prisma ròmbic de tercer ordre {110}, pirà-
mide ròmbica {111}, dom ròmbic {021} 
i pinacoide {010}. Dibuix: A. Carmona 
(font: Goldschmidt, 1920).

Fig. 104. Stephanita sobre quars. C.V. 2 mm. Col .: A. Carmona i 
I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 105. Tetraedrita i calcopirita. C.V. 3 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 107. Intercreixement de tetraedrita i calcopirita. C.V. 3 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 108. Intercreixement de tetraedrita i calcopirita. C.V. 3 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2018-1 43

Fig. 111. Imatge SEM de cotunnita sobre sulfosals. 
Foto: R. Jiménez (IGME).

Fig. 112. Cotunnita i brochantita. C.V. 10 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 109. Imatge SEM de cotunnita sobre pirargirita. 
Foto: R. Jiménez (IGME).

Fig. 110. Cotunnita, linarita i brochantita. C.V. 4 cm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 113. Espectre SEM de cotunnita. 
Gràfica: Ramón Jiménez (IGME).

Fig. 114. Brucita sobre quars i dolomita. C.V. 3 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.
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En mostres obtingudes als terre-
galls, la brochantita es troba tant 
en forma de pàtines verdes i reco-
briments terrosos com d’esfèrules 
(Figura 123).

Devillina, 
CaCu4(SO4)2(OH)6·3H2O

La formació de sulfats mixtos de 
calci i coure té lloc mitjançant la re-
acció de solucions de sulfat de cou-
re amb carbonat càlcic (Zhizhaev 
et al., 2007). A “Los Almadenes” la 
devillina es presenta en forma de 
làmines micàcies i rosetes de color 
blau verdós o blau pàl·lid i lluentor 
nacrada, així com en grups de cris-
talls fullosos de color blau verdós i 

Fig. 117: Atzurita. C.V. 2 mm. Col. A. Carmona i I. Ramos. 
Fot: A. Carmona.

Fig. 118: Atzurita i malaquita. C.V. 2 mm. 
Col. A. Carmona i I. Ramos. Foto: A. Carmona.

Fig. 115. Espectre SEM de brucita. 
Gràfica: R. Jiménez (IGME).

Fig. 116. Imatge SEM d’agregats esferoides de brucita. 
Foto: R. Jiménez (IGME).

Fig. 119. Hàbits cristal·lins més freqüents de calcita a "Los Almadenes". 
Dibuix: A. Carmona (font: Goldschmidt, 1913).
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Fig. 120. Cerussita, dolomita, galena i sofre. C.V. 2 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 121: Malaquita botrioide. C.V. 46 mm. 
Col. A. Carmona i I. Ramos. Fot: A. Carmona.

Fig. 122: Malaquita botrioide. C.V. 36 mm. 
Col. A. Carmona i I. Ramos. Fot: A. Carmona.

Fig. 123. Brochantita, linarita i guix. C.V. 2 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 124. Imatge SEM de devillina sobre quars. 
Foto: R. Jiménez (IGME).

Fig. 125. Devillina sobre dolomita. C.V. 2 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.
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lluentor subvitri o nacrat (Figures 
124 i 125).

Guix, CaSO4·2H2O
El guix no és un mineral molt 

abundant entre els sulfats del jaci-
ment. Prové de la degradació dels 
sulfurs d’aquestes mines (Figura 
131). Sol aparèixer formant cros-
tes blanques i en diminuts grups 
de cristalls aciculars blancs, o pe-
tits cristalls prismàtics blancs o 
incolors.

Linarita, PbCu(SO4)(OH)2
S’ha identificat linarita en algu-

nes mostres obtingudes als ter- 
regalls (Figures 126 i 127). Els 
cristalls estan poc desenvolupats, 

encara que amb certa freqüència 
acompanya a brochantita i cerus-
sita, formant aurèoles blavoses. Es 
localitza en buits i sobre superfí-
cies de masses de galena.

Plumbojarosita,  
Pb0.5Fe3+

3(SO4)2(OH)6
A les mines de Los Almadenes 

s’ha analitzat plumbojarosita en 
roques on estan presents sulfurs 
molt alterats (Figures 128 a 130). 
Aquest mineral forma concrecions 
i petits cristalls de color mel reves-
tint petites cavitats i fractures.

Arsenats
Eritrina, Co3(AsO4)2·8H2O

L’eritrina apareix als terregalls 

com a possible alteració de la cal-
copirita rica en Co i altres sulfurs. 
Es troba a la zona supergènica del 
jaciment emplenant buits o frac-
tures. Són cristalls molt petits, per 
sota del mil·límetre, molt ben cris-
tal·litzats, formant rosetes radia-
des o cristalls individuals (Figures 
132 a 135).

El color és rosat, variant la seva 
intensitat en funció del seu con-
tingut en níquel. Els exemplars 
amb menor contingut en níquel 
són de color rosa intens i els de 
major contingut són de color rosa 
clar i fins i tot ataronjat.

L’hàbit d’aquests cristalls és ta-
bular, amb el major allargament 
en la direcció de l’eix c (Figura 

Fig. 126: Linarita. C.V. 2 mm. Col. A. Carmona & I. Ramos. 
Fot: A. Carmona.

Fig. 127: Linarita. C.V. 12 mm. Col. A. Carmona i I. Ramos. 
Fot: A. Carmona.

Fig. 128. Imatge SEM de plumbojarosita. 
Foto: R. Jiménez (IGME).

Fig. 129. Plumbojarosita sobre gres grauvàquic.
 C.V. 10 mm. Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.
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134) i estriats seguint aquest eix. 
Estan formats pel pinacoide late-
ral {010}, de contorn romboidal, 
combinat generalment amb el 
prisma monoclínic de tercer ordre 
{110} i el pinacoide de segon or-
dre {101}.

Altres minerals
A part dels minerals assenyalats, 

hi ha un arsenit, un piroarsenat i 
un arsenat, que han estat analit-
zats mitjançant SEM-EDS, però do-
nada la raresa dels mateixos, l’es-
cassetat de mostra i la dificultat de 
la seva anàlisi, s’ha decidit la seva 
confirmació per altres tècniques, 
per la qual cosa tan sols en farem 
un petit esment.

Freedita (?),  
Cu1+Pb8(AsO3)2O3Cl5

En alguna mostra amb eritri-
na s’han observat petites palletes 
verdoses d’un arsenit de plom i 
coure, que presenta, a més a més, 
concentracions de clor entre el 2 i 
el 5% (Figura 136). Aquesta com-
posició s’apropa a la freedita, en-
cara que intentarem concentrar el 
mineral per a caracteritzar-ho per 
a altres tècniques.

Petewilliamsita (?),  
(Ni,Co)30(As2O7)15

A les mines de Los Almadenes 
s’ha analitzat un mineral rosat 
d’aspecte botrioide que té una 
composició mitjana de CoO = 

20,36%; NiO = 17,26%; As2O3 = 
60,63%; i petites concentracions 
(impureses) de Cu, Fe i Mn, que 
podria correspondre a la petewi-
lliamsita (Figura 137), però dona-
da la raresa d’aquest mineral i la 
impossibilitat de confirmar l’es-
pècie mitjançant DRX, a causa de 
l’escassetat de mostra, ho deixem 
amb interrogant fins a la seva con-
firmació inequívoca.

Pradetita (?),  
CoCu4(AsO4)2(HAsO4)2·9H2O

Un altre mineral grisenc i d’hà-
bit botrioide que acompanya a 
l’eritrina és un arsenat de coure, 
cobalt (níquel) i zinc, que podria 
correspondre a la sèrie pradetita- 

Fig. 132. Imatge SEM d’eritrina. 
Foto: R. Jiménez (IGME).

Fig. 133. Eritrina. C.V. 2 mm. Col .: A. Carmona i 
I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 130. Espectre SEM de plumbojarosita. 
Gràfica: R. Jiménez (IGME).

Fig. 131. Espectre SEM de guix. 
Gràfica: R. Jiménez (IGME).
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Fig. 134. Cristall d’eritrina de "Los 
Almadenes", format per combinacions 
de prisma {110} amb pinacoides {010} i 
{101}. Dibuix: A. Carmona (font: Goldsch-
midt, 1918).

Fig. 135. Eritrina. C.V. 2 mm. Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: 
A. Carmona.

Fig. 136. Imatge SEM de palletes de possible freedita al costat 
d’altres arsenats. Foto: R. Jiménez (IGME).

veselovskita. Presenta una con-
centració de Co Ni entre dues i tres 
vegades major que el Zn (mitjana 
2,3), per la qual cosa podria estar 
més a prop del terme pradetita 
(Figura 138).

CONCLUSIONS
El Grupo Minero “Los Almade-

nes” presenta un indubtable in-

terès històric, miner i mineralògic.
Des del punt de vista històric i 

miner, consta la seva explotació 
des de l’època romana fins a les 
primeres dècades del segle XX, 
quedant en peu nombrosos vesti-
gis dels dos mil·lennis de treballs 
intermitents.

Seria interessant poder preser-
var les restes d’algunes de les ins-
tal·lacions més antigues del grup, 
així com les labors romanes super-
ficials (es desconeix si la Conseje-
ría de Cultura de la Junta de Anda-
lucía té algun jaciment arqueològic 
catalogat sobre aquests treballs).

Respecte a les instal·lacions de 
principis del segle XX, destaquen 
sobretot els vestigis de la casa de 
màquines de l’antic safareig, la 
casa de màquines del pou mestre 
i les restes d’aquest pou, la petjada 
del que va poder ser un rumbo i, si 
es confirma finalment, el que po-
dia constituir la instal·lació de re-
bliment hidràulic de la 4a. planta 
mitjançant estèrils procedents del 
safareig, realitzada cap el 1911, 
tan sols quatre anys després que 
s’emprés aquesta tècnica per pri-
mera vegada a Espanya per a una 
mina metàl·lica, concretament a la 
mina de plom “Joaquina”, d’Azuaga 
(Badajoz).

Quant a l’interès mineralògic, cal 
assenyalar que encara és possible 

reconèixer una gran diversitat mi-
neralògica en els seus escassos te-
rregalls, en els quals hi destaquen 
sulfurs i sulfosals de Pb, Ag i Cu 
(galena, calcopirita, tetraedrita, 
stephanita i pirargirita) i minerals 
secundaris (carbonats, sulfats i ar-
senats), que s’han format a partir 
de l’alteració dels anteriors (eritri-
na, malaquita, brochantita, linari-
ta, devillina, guix).

També s’han detectat mitjançant 
microscòpia electrònica alguns 
minerals d’arsènic que, per l’es-
cassetat de mostra, per la comple-
xitat de la seva identificació o per 
la seva raresa, queden pendents 
de confirmació per altres tècni-
ques. Els autors d’aquest treball 
tenen previst aprofundir en la ca-
racterització d’aquestes espècies, 
esperant poder comunicar els re-
sultats en els propers mesos.
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Fig. 137. Possible petewilliamsita. C.V. 10 mm. 
Col .: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.

Fig. 138. Imatge SEM de suposada pradetita acompanyant a 
eritrina. Foto: R. Jiménez (IGME).
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Cristalls de calcopirita de "Los Almadenes", amb quars. C.V. 6,5 mm. Col.: A. Carmona i I. Ramos; foto: A. Carmona.


