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Abstract: This paper describes the works, veins and minerals found in the area of the abandoned mine known as 
Mina d'Or, located in Tordera, Barcelona. Especially the minerals found in the kaolinite vein. And also describe the 
process of formation of these veins and minerals.
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INTRODUCCIÓ
L’objectiu d’aquest article és descriure els treballs 

miners i les característiques de les mineralitzacions 
de l’antiga mina abandonada coneguda amb el sobre-
nom de la mina ‘d’or’, localitzada al municipi de Torde-
ra, amb especial èmfasi en la mineralització filoniana 
afectada per processos de caolinització; i descriure 
el procés de formació d’aquests filons i minerals. Es 
tracta d’un jaciment poc conegut i poc estudiat. Amb 
aquest article es pretén corregir la carència d’informa-
ció del mateix, descrivint l’aflorament, mostrant-ne els 
minerals i explicant la seva gènesi.

Un objectiu paral·lel és la discussió sobre l’origen de 
la mineralització i també sobre l’origen del nom de la 
mina i la presència o absència d’or en el jaciment.

L’autora de les imatges exposades en aquest article, 
tant les fotos del jaciment com les dels minerals, és la 
Cristina Clos; mentre que els mapes esquemàtics de 
l’inici són de l’Eloi San Martín.

Situació geogràfica
La mina ‘d’or’ és una antiga explotació minera de 

coure situada al municipi de Tordera. Està ubicada a 

220 metres d’altitud sobre el nivell del mar, prop de la 
costa oriental de la península Ibèrica, a 50 quilòmetres 
al NE de Barcelona, la capital de Catalunya (Figura 1).

La zona estudiada es troba al Massís del Montnegre, 
massís de direcció NE-SO, delimitat per la Tordera i la 
riera de Vallalta, i que forma part de la Serralada Lito-
ral i a la vegada de les Serralades Costaneres Catala-
nes. Aquestes serralades, també anomenades Sistema 
Mediterrani Català, són un sistema format per dues 
unitats de relleu: la Serralada Prelitoral i la Serralada 
Litoral (Figura 2). Ambdues serralades transcorren en 
direcció NE-SO, paral·leles entre elles i la costa i sepa-
rades per la Depressió Prelitoral (depressió del Vallès- 
Penedès).

La Serralada Litoral forma part del domini dels Ca-
talànids. Limita al nord-oest amb la Depressió Preli-
toral (depressió del Vallès-Penedès) i al sud-est amb 
la Depressió Litoral i el mar Mediterrani, seguint dues 
falles d’orientació NE-SO.

Els diferents treballs miners que componen l’explo-
tació es troben al torrent de la Mina d’Or, 500 metres 
al nord de la urbanització Roca-rossa i 180 metres a 
l’est del collet de la Mina d’Or (Figura 3). Tant el to-

Fig. 2. Mapa de situació de les unitats de relleu.Fig. 1. Mapa de situació general del jaciment.



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2018-154

rrent com el collet prenen el nom de la explotació que 
estem descrivint. 

Aquests terrenys formen part de l’extrem nord del 
Parc del Montnegre i el Corredor, que forma part de la 
Xarxa d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.

L’accés al jaciment es realitza des d’un camí de terra 
que condueix al collet de la Mina d’Or. Hi ha dues op-
cions: el camí que remunta el torrent de la Mina d’Or 
des de la urbanització Niàgara Parc i el que surt des 
de la urbanització Roca-rossa. El segon camí, tot i ser 
més curt, es troba en bastant males condicions de cir-
culació.

Context geològic
Segons Santanach et al. (1986), la Serralada Litoral és 

el resultat dels aixecaments tectònics produïts durant 
els plegaments hercinià i alpí. Els materials que formen 
aquesta serralada i, per tant, també el Montnegre, són 
bàsicament granitoides del Carbonífer i Permià, però 
també hi trobem esquists del Carbonífer i Ordovicià en 
forma de faixes i intercalats amb materials carbonatats 
del Devonià i el Silurià.

Els granitoides provenen de la solidificació, a l’inte-
rior de la terra, del magma que va fluir per les esquer-
des produïdes en els materials anteriorment esmen-
tats durant les darreres fases del plegament hercinià. 
Aquestes intrusions de magma també van produir ro-
ques filonianes, com pòrfirs, aplites, pegmatites i lam-
pròfirs i, degut a les altes temperatures, també impor-
tants zones de metamorfisme en les zones de contacte, 
on trobem cornianes i micasquistos (Santanach et al., 
1986).

Tots aquests materials van patir forta erosió entre el 
Permià i el Triàsic (finals del Paleozoic) amb el resultat 
que la serralada fruit del plegament hercinià pràctica-
ment va desaparèixer. Va ser molt posteriorment, en 
el plegament alpí (Paleogen) que aquests materials es 
van tornar a elevar i es van produir les falles de direc-
ció NE-SO. Finalment, durant el Neogen i el Quaterna-
ri, l’erosió va posar els materials actuals al descobert i 
va configurar les muntanyes que coneixem avui en dia 

(Santanach et al., 1986).
La Serralada Litoral descansa sobre el sòcol paleo-

zoic i al nord-oest d’aquesta hi trobem la fossa tectòni-
ca del Vallès-Penedès, que és una fossa tectònica situa-
da al sud-est dels Pirineus, entre la Serralada Litoral i 
la Serralada Prelitoral, corresponent al tram central de 
la Depressió Central Catalana.

Context històric
Al Massís del Montnegre s’hi van treballar des de 

molt antic i de manera artesanal petites explotacions 
de coure i de ferro. L’explotació més important va ser 
la de les mines de Can Montsant, localitzades a la zona 
d’Hortsavinyà, al mateix municipi de Tordera. Segons 
Tardà Riera (2000), el període de treballs més impor-
tants fou el comprès entre la meitat del segle XIX i el 
començament del segle XX, amb una producció punta 
de 170 Tm de mineral de Cu a l’any, amb una llei del 
8%. Totes les mines de la zona es troben abandonades 
des de principis del segle XX.

S’han trobat diversos documents de concessions 
de mines de ferro a la zona, de principis del segle XX. 
Segons aquests documents, dues d’elles es troben en 
paratges que fan referència al topònim Mina d’Or: la 
concessió de la mina de ferro “Juan”, de l’any 1917, està 
situada al collet de la Mina d’Or; i la de la mina de ferro 
“Santa Catalina”, de l’any 1900, està situada a la Font de 
la Mina d’Or. 

Tot i les referències al topònim Mina d’Or de prin-
cipis del segle XX, en el lloc que actualment es coneix 
com a collet de la Mina d’Or hi trobem una fita de roca 
calcària nummulítica que indica Coll Ferrer (Figura 4).

També s’han trobat alguns documents de principis 
del segle XX relatius a concessions per a explotar mine-
ral de coure a la zona. Amb els mapes i les dades con-
sultades, però, no s’ha trobat cap concessió de coure 
que es pugui relacionar directament amb la mina ‘d’Or’.

Segons Josep Massaguer, col·laborador de Ràdio Tor-
dera i bon coneixedor dels paratges de la zona, els ac-
cessos a l’explotació interior de la mina ‘d’Or’ van ser 
tapats pel propietari. Aquest s’hauria arruïnat a princi-

Fig. 4. La fita amb la inscripció de Coll Ferrer.Fig. 3. Mapa detallat de situació del jaciment.
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pis del segle XX fent treballs d’excavació cercant mine-
ral més ric.

RESULTATS DE L’ESTUDI DEL JACIMENT
A partir de l’estudi realitzat procedim a la descripció 

dels treballs miners i a la caracterització de les mine-
ralitzacions.

Descripció dels treballs
Pel que fa al patrimoni miner, l’explotació estudiada 

presenta diferents boques, pous, terregalls i rases a cel 
obert. També s’hi poden observar restes de construc-
cions enrunades gairebé en la seva totalitat i camins 
antics actualment recuperats per l’abundant vegetació 
de la zona (Figures 5 i 6).

Les rases de l’oest
A la part situada més a l’oest, es troben els treballs 

més importants del conjunt miner. Hi destaquen dues 
rases consecutives separades uns 4 metres. Aques-
tes dues rases serien una única rasa més llarga si no 
fos perquè hi ha un espai sense explotar que separa 
aquests treballs. Al terra d’aquestes rases, bastant 

recuperat per la naturalesa, hi creix el sotabosc i fins 
i tot un parell de pins adults. 

La rasa occidental, de direcció NO-SE, té una llar-
gada de 20 metres, una amplada de 8 metres i una 
profunditat de fins a 6 metres. Sota d’aquesta, en un 
indret d’accés complicat, s’hi distingeix una boca de 
mina totalment soterrada. Només ens permet re-
conèixer un petit tros de galeria on no s’aprecia mi-
neralització, d’unes dimensions aproximades de tres 
metres (Figura 7).

L’altra rasa, també de direcció NO-SE, té unes di-
mensions de 15 metres de llargada, 6 d’amplada i 4 
de profunditat màxima. A l’interior es conserven les 
restes del que podria ser un pou o una cala reompler-
ta amb terra (Figura 8).

Aquestes rases explotaven un conjunt de petits fi-
lons de quars amb mineralització metàl·lica de cal-
copirita. Son filons gairebé verticals que segueixen 
direcció NO-SE, en paral·lel a les rases i amb una po-
tència màxima a la part observada d’uns 3 centíme-
tres.

Al trobar-se propers a la superfície, aquests filons 
presenten un procés d’oxidació molt significatiu que 

Fig. 6. Localització de les explotacions sobre mapa topogràfic.Fig. 5. Localització de les explotacions sobre fotografia aèria 
de 1946 (MINISDEF/EA/CECAF). Font: modificat d’una ortofoto 
1:5.000 del portal Vissir3, Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya (ICGC).

Fig. 8. Fotografia del forat d'una de les rases de l'oest.Fig. 7. Fotografia de la boca propera a una de les rases de l'oest.
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ha produït l’alteració de la mineralització metàl·lica 
que es troba poc preservada. En aquests mateixos fi-
lons de quars, es distingeixen minerals secundaris de 
coure formats per l’oxidació i que també s’han for-
mat en petites esquerdes de les roques encaixants 
dels mateixos.

Adjacent a un d’aquests filons i amb la mateixa di-
recció, es distingeix un filó format pràcticament per 
caolinita (Figura 9). Té una potència observada de 
fins a 50 centímetres.

Cadascuna d’aquestes rases té el seu terregall, on 
hi trobem els mateixos minerals que als filons de 
quars. El terregall de la rasa oriental és el més fàcil 
de reconèixer, ja que és travessat per un sender força 
concorregut que el manté erosionat i sense vegeta-
ció.

La rasa central
A uns 50 metres al nord-est de les rases de l’oest es 

troba una rasa de direcció NE-SO d’uns 30 metres de 

longitud i 10 metres d’amplada màxima i una profundi-
tat màxima d’uns 9 metres. En aquest punt no s’ha arri-
bat a reconèixer el filó mineralitzat i que va ser explotat 
en altres galeries (Figura 10).

La boca del sud
Uns 65 metres al sud de la rasa central, a peu del camí 

i a tocar del torrent, hi ha una boca de mina en una paret 
de pedra seca que dona pas a una galeria que és la més 
coneguda de l’explotació (Figura 11). És una galeria de 
secció quadrada, recta i amb una profunditat d’uns 12 
metres (Mata, 2017). El terra de la galeria està inundat 
en la seva totalitat. No es distingeix cap terregall ni pre-
sencia de mineralització de coure en les immediacions 
de la mateixa, com tampoc a l’interior de la galeria.

Les característiques d’aquesta cavitat ens fan pensar 
que podria tractar-se d’una mina d’aigua i no d’una ex-
plotació minera. De fet, la concessió de la mina de ferro 
“Santa Catalina” de l’any 1900 està situada en el paratge 
de la Font de la Mina de l’Or.

La rasa del nord
Finalment, a 60 metres al nord-nord-est de la rasa 

central, s’hi distingeix una altra rasa amb la mateixa 
direcció de l’anterior. És la menys profunda de totes, 
no arribant a superar en cap cas el metre de profundi-
tat, i alhora la més llarga, amb 34 metres de longitud. 
Al terra de la rasa s’observa com a mínim un filó de 
quars amb mineral de coure.

Al marge est de la rasa del nord hi trobem un petit 
terregall amb presència de quars, calcopirita i mine-
rals d’oxidació, com la malaquita d’aspecte terrós (Fi-
gura 12).

No gaire lluny d’aquesta rasa, en una esplanada, hi 
ha les runes d’una antiga construcció. Només en que-
da en peu un tram de 10 metres de mur recte de pe-
dra seca (Figura 13).

Caracterització mineralògica
No són molts els minerals presents en aquesta mina. 

Fig. 11. Fotografia de la boca de la galeria del sud.Fig. 10. Fotografia on es pot distingir amb dificultat la rasa central.

Fig. 9. Fotografia de detall del filó format majoritàriament per 
caolinita i el filó de quars adjacent. A la dreta, amb els filons 
ressaltats.
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Seguidament els veurem, classificats en: sulfurs, òxids 
i hidròxids, carbonats i, finalment, silicats.

Sulfurs
- Calcopirita

La calcopirita és un altre dels minerals citats per 
Mata que hem trobat en aquest jaciment. No n’hem 
trobat en la part que aflora actualment dels filons de 
quars; només en un petit terregall adjacent a la rasa 
del nord, on apareix esporàdicament alguna mostra 
de quars que en conté. Apareix amb lluïssor metàl·li-
ca i de forma massiva entre el quars, en els filons de 
quars (Figures 14 i 15).
- Pirita

La pirita és un altre mineral citat per Mata, però no 
l’hem trobat al jaciment.

Òxids i hidròxids
- Goethita

La goethita apareix citada per Mata i la trobem per 
tota l’explotació, sovint barrejada amb òxids de man-
ganès. Entre la caolinita, la trobem formant petites 

vetes en els mateixos llocs on hi trobem els minerals 
de coure.
- Òxids de manganès

També hi trobem òxids de manganès no determi-
nats per tota l’explotació, barrejats amb òxids de ferro 
i acompanyant tots els altres minerals citats. Formen 
dendrites dins de les masses de malaquita informe 
del filó de caolinita (Figura 16).
- Quars

El quars és el mineral majoritari en el jaciment. El 
trobem lletós en filons que presenten petites cavitats 
on el quars apareix en forma de petits cristalls, ma-
joritàriament lletosos però també, en alguns casos, 
transparents (Figura 17).

Carbonats
- Atzurita

L’atzurita és un dels minerals citats per Mata en 
aquest jaciment i l’hem trobada només a les rases de 
l’oest. Apareix en cristalls tabulars i també en agre-
gats esfèrics de cristalls tabulars i lenticulars.

En el filó de quars hi apareix en petites crostes i 

Fig. 13. Restes de construcció de la zona de la rasa del nord.Fig. 12. Terregall adjacent a la rasa del nord.

Fig. 15. Detall de la peça anterior.
Fig. 14. Fragment de filó de quars amb calcopirita. 
Mides: 70 x 30 mm.
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també en petits cristalls d’intens color blau marí de 
fins a uns dos mil·límetres (Figura 18). Aquests apa-
reixen de manera disseminada o en grups de cristalls 
entapissant les petites cavitats entre el quars massiu. 
Solen estar acompanyats de petites crostes de mala-
quita.

També apareix en el filó de caolinita, en esferes 
d’entre mig mil·límetre i un centímetre (Figures 19, 
20, 21 i 22), que sovint presenten, en la seva super-

fície exterior, cristalls tabulars o lenticulars. Els cris-
talls tenen color blau marí intens, mentre que les 
parts massives són de color blau ceruli. Flotant entre 
la caolinita, apareixen esferes aïllades i també esferes 
juntes formant agregats de fins a 6 centímetres (Figu-
res 23, 24 i 25). Algunes d’aquestes esferes i agregats 
es presenten sobre masses informes de malaquita i 
poden estar acompanyades d’òxids de manganès i fe-
rro (Figures 26 a 37).

Fig. 16. Quars amb òxids de manganès. Mides: 60 x 39 mm. Fig. 17. Geoda de quars de 10 x 4 mm, amb un agregat de 
malaquita i un cristall de quars d’1 mm.

Fig. 18. Cristalls d'atzurita de fins a 2 mm.
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Fig. 19. Petites esferes d'atzurita amb caolinita i òxids de ferro i 
manganès sobre quars. Mides: 75 x 65 mm.

Fig. 20. Detall de la peça anterior, on es veuen petites esferes 
d'atzurita de 0,5 mm entre caolinita.

Fig. 21. Crosta d'atzurita de 30 x 45 mm formada per petites 
esferes d'atzurita de fins a 2 mm.

Fig. 22. Detall dels grups esfèrics de la peça anterior, amb petits 
fragments de quars i restes de caolinita.

Fig. 23. Agregat d'esferes de cristalls d'atzurita. Mides: 15 x 17 mm. Fig. 24. Agregat d'esferes d'atzurita. Mides: 25 x 20 mm.
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Fig. 25. Agregat d'esferes i cristalls d'atzurita. Mides: 40 x 30 
mm.

Fig. 26. Atzurita sobre malaquita. Mides: 65 x 80 mm. 

Fig. 27. Atzurita sobre malaquita. Mides: 62 x 50 mm. Fig. 28. Detall de l'atzurita de la peça anterior.

Fig. 29. Atzurita sobre malaquita. Mides: 51 x 50 mm. Fig. 30. Atzurita sobre malaquita. Mides: 44 x 21 mm.
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Fig. 31. Atzurita sobre malaquita. Mides: 59 x 44 mm. Fig. 32. Atzurita sobre malaquita. Mides: 33 x 19 mm.

Fig. 33. Atzurita sobre malaquita. Mides: 48 x 38 mm. Fig. 34. Atzurita sobre malaquita. Mides: 41 x 54 mm.

Fig. 35. Malaquita sobre atzurita. Mides: 51 x 33 mm. Fig. 36. Atzurita sobre malaquita. Mides: 53 x 39 mm.
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Les esferes de major dimensió estan buides en el seu 
interior, formant geodes de petits cristalls tabulars de 
color blau marí similars al que es coneix com a blue ball 
(Figures 38 a 41), de la mina Blue Ball, Arizona, EUA.
- Calcita

La calcita és un altre mineral citat per Mata que no 
hem pogut trobar al jaciment.
- Malaquita

La malaquita també és present al jaciment (Mata, 
2017). És el mineral més abundant després del quars 
i el trobem en tots els treballs de la mina i en diferents 
presentacions.

A la zona de la rasa del nord, la trobem en poca quan-
titat en un petit terregall. Apareix com a crostes i pol-
sims de color verd a verd blavós acompanyant el quars 
i esporàdicament amb calcopirita (Figura 42). Sol pre-
sentar òxids de ferro i de manganès.

A les rases de l’oest, la trobem en petita quantitat als 
filons de quars, en l’interior de cavitats i esquerdes del 
quars, en petites crostes verdes que acompanyen cris-
talls d’atzurita (Figura 43). Esporàdicament, també en 
cavitats i esquerdes del mateixos filons de quars, apa-
reix en cristalls fibrosos que formen agregats radials i 

fins i tot esferes radials de cristalls (Figures 44 i 45).
També, en aquesta part de la explotació minera, la 

trobem amb relativa abundància dins del filó de caoli-
nita, en masses informes de color verd clar de fins a 10 
centímetres que, rarament, es troben cobertes de cris-
talls fibrosos de malaquita formant agregats radials de 
color verd fosc (Figures 46 i 47). Sol aparèixer acom-
panyada d’atzurita i òxids de ferro i de manganès (Fi-
gures 48 a 50). Aquestes masses informes apareixen 
flotant entre la caolinita. En alguns casos, aquesta 
malaquita està barrejada amb fragments de quars me-
teoritzat.

Finalment, molt rarament, la trobem pseudomòrfica 
d’atzurita, amb la mateixa forma de petites esferes i es-
feres de major dimensió i de tipus blue ball (Figura 51).

Silicats
- Caolinita

La caolinita es distingeix com a mineral principal en 
un dels filons de les rases de l’oest de les explotacions. 
En l’interior del filó de caolinita hi trobem tots els mi-
nerals citats anteriorment, sent la caolinita el medi on 
aquests s’han format (Figura 52).

Fig. 37. Atzurita sobre malaquita. Mides: 66 x 54 mm. Fig. 38. Nòdul d'atzurita sense obrir de tipus blue ball, 
de 13 x 10 mm, amb malaquita.

Fig. 39. Nòdul d'atzurita obert de tipus blue ball de 7 x 5 mm. Fig. 40. Nòdul d'atzurita obert de tipus blue ball de 9 x 7 mm.
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Seqüència paragenètica
Trobem les dues fases següents: 1a. Formació dels 

filons de quars i amb calcopirita i caolinita; 2a. For-
mació de la bossada de minerals de coure i ferro.

Formació del filons de quars i amb calcopirita i 
caolinita

Les fractures presents en els granits permeten la 
circulació d’aigua, que s’escola cap a l’interior de la 
terra on s’escalfa. L’aigua calenta augmenta la seva 

capacitat de dissolució i per aquest motiu dissol els 
minerals presents en el seu recorregut per la escorça 
terrestre.

Alhora que augmenta la temperatura augmenta 
també la pressió, que acaba fent retornar els fluids 
carregats de mineral dissolt de nou cap a la superfície 
(Figura 53A).

El seu refredament, en anar-se acostant a la super-
fície, fa disminuir la capacitat soluble, fent que els 
minerals dissolts precipitin. Fruit de la precipitació 

Fig. 41. Nòdul d'atzurita obert de tipus blue ball de 5 x 7 mm en matriu de caolinita.

Fig. 42. Malaquita i calcopirita sobre quars. Mides: 40 x 37 mm.
Fig. 43. Mostra amb crostes de malaquita i atzurita sobre quars. 

Mides: 61 x 31 mm.
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Fig. 44. Esfera de cristalls aciculars de malaquita d'1,5 mm. Fig. 45. Peça de 7 x 3 mm amb esferes de malaquita 
de fins a 1,2 mm.

Fig. 46. Malaquita fibrosa. Mides: 70 x 53 mm. Fig. 47. Detall de la peça anterior amb agregat de fibres de 
malaquita de 5 x 3 mm.

Fig. 48. Malaquita amb òxids de manganès. Mides: 24 x 16 mm. Fig. 49. Malaquita amb òxids de manganès. Mides: 68 x 39 mm.



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2018-1 65

d’aquests minerals, la fractura es va reblint fins a for-
mar un filó de quars amb calcopirita (Figura 53B).

L’alta temperatura i l’acidesa dels fluids hidroter-
mals degraden el granit proper a la fractura i pro-
dueixen la generació d’una alteració caolinítica a par-
tir dels feldspats, procés que explicaria la presència 
del filó descrit anteriorment (Figura 53C).

L’origen dels elements dissolts en els fluids que han 
originat el filó hidrotermal objecte d’aquest estudi 
podria ser el sòcol paleozoic.

Formació de la bossada de minerals de coure 
i ferro

L’erosió fa aflorar lentament els filons mineralitzats 
fins a la proximitat de la superfície. Aquest procés, 
generaria l’oxidació de la mineralització metàl·lica 
(principalment calcopirita) i la formació d’espècies 
oxidades, com els carbonats de Cu (malaquita i at-
zurita) així com òxids i hidròxids, en un típic procés 
d’una zona d’oxidació o gossan (Figura 53D).

DISCUSSIÓ SOBRE LA POSSIBLE PRESÈNCIA 
D’OR

Tot i que el nom col·loquial d’aquesta mina és mina 
‘d’or’, no hi ha cap evidència que el que es va o es pre-
tenia explotar fos aquest preuat metall. Ans el con-
trari, tot semblaria indicar que el metall obtingut en 
aquesta explotació va ser el coure. 

Entre la poca documentació que s’ha trobat, hi ha 
una captura d’un fragment d’un llibre indeterminat 
trobat a la biblioteca de Tordera i que Juan Martín ens 
presenta al Foro de Mineralogía Formativa (FMF). En 
aquest fragment apareixen dues històries sobre l’or a 
la zona que alhora són dues hipòtesis contradictòries 
sobre el nom de la mina.

El primer fragment, de títol “El cofre de la mina. 
Hortsavinyà”, de Miliu Bigas, diu així:

«Un que era de can Vilà, en Pere, un dia em va pre-
guntar si pujant pel camí de les Costes, allà al serrat 
dels Garrofers, [...] i diu que allà hi havia una mina, 
a veure si l’havia vista mai, perquè diu que allà hi 
havia un cofre d’or.»

Fig. 50. Malaquita amb atzurita. Mides: 88 x 53 mm. Fig. 51. Malaquita de 3 x 3 mm pseudomòrfica 
d’un blue ball d'atzurita.

Fig. 52. Mostres de caolinita amb atzurita fotografiades a la 
mateixa mina. Fig. 53. Esquemes sobre la seqüència paragenètica.
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Grup de treball MinerAtlas en una visita a la mina ‘d'or’.
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El segon, que porta per títol “La Mina de l’Or. Hort-
savinyà”, d’Àngel Montsant, diu així:

«Pel cantó de darrere de Roca-rossa, abans d’arri-
bar a les planes del Sord, el camí que baixa cap al 
Pi Gros, can Masó, i de cara cap al cantó d’Hostalric, 
allà hi havia les Mines de l’Or. A cal Sant [Sant Ce-
brià] diu que estaven arruïnats perquè ell empleava 
tots els cèntims per pagar uns excavadors que bus-
caven or i per això es va vendre cal Corbo, per por-
tar cèntims allà dalt.»
Amb aquestes dues referències es podria pensar 

en dos possibles orígens diferents del topònim. El 
primer fragment ens pot fer pensar que el nom pro-
vé d’una llegenda sobre un cofre d’or amagat en una 
mina. El segon fragment, en canvi, es pot interpretar 

en què el nom prové de l’explotació de l’or en la mina. 
Tot i no haver-hi trobat or en aquest estudi i que 

Mata també escriu no haver-ne trobat, les condicions 
geològiques del jaciment no permeten descartar la 
presència d’or. Així doncs, la potència del filó de cao-
linita ens fa pensar en la presència de fluids hidroter-
mals d’alta temperatura consistents amb presència 
de mineralitzacions auríferes. Podria ser que l’or hi 
fos present i objecte d’explotació però també que el 
filó de caolinita fos l’indici que va fer pensar a l’explo-
tador que hi podia haver or sense que mai n’arribés 
a trobar.

Per tant, amb la informació que tenim a disposició, 
no es pot afirmar ni desmentir que el metall objectiu 
d’aquesta explotació fos l’or.


