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Annex 

1. Taules i dades analítiques 

Aquí apareixen totes les taules amb dades 

analítiques emprades durant la realització del 

treball, essent modificades quan ha estat 

necessari per tal d’ajustar-les a les 

comparacions que s’han dut a terme amb les 

mostres pròpies i analitzades en el treball. 

 

Taula 1.  Material inicial leucogranit de dos miques 

(Two-mica leucogranite starting material) de Scaillet et 

al.(1995) Mostra DK89. Recalculat al 100 wt % , lliure 

de volàtils, i material inicial leucogranit Moscovita-

turmalina (Muscovite –tourmaline-bearing leucogranite) 

de Scaillet et al. (1995), mostra GB4. Recalculat al 100 

wt % lliure de volàtils. (1) Fe total recalculat com a  

FeO. (2) Mitjana dels  resultats totals analítics de 

microsonda. (modificat de Patiño & Harris, 1998) 

 

Taula 2. Composició geoquímica dels granitoids 

del complex Spessart. Elements majors en w% i 

traça en ppm. (modificat de Siebel et al. 2012).  

 

Taula 3. Anàlisi químic en components majoritaris dels 

micaesquistos de Susqueda (modificat de Riesco et al. 2004). 

Dades projectades al Diagrama SiO2-FeO+MgO-Al2O3 
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Taula 4. Composicions de roca total de les 

intrusions de l’area de Cap de Creus 

(modificat de Druguet et al. 2014).  

 

 

 

Taula 5 i 6. Anàlisi composicional en elements 

majoritaris dels granits i tonalites de l’Aureola de 

Susqueda. (obtenció dels anàlisis de Riesco et al. 2004). 

MR-1-2 & MR-1-1: tonalites 

 

 

 

Taula 7 i 8. Anàlisis en 

elements majors de les 

mostres del batòlit 

costaner català. 8-5: 

leucotonalita; 12-13-14: 

Granodiorites; 19-20: 

Leucogranits de la Costa 

Brava. (modificat de 

Enrique, 1990).  
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Taula 9. Composició en elements majors i elements traça de leucogranits i trondhjemites de Sierra de 

Molinos (modificat de Sola et al. 2013).  

 

  Al2O3 K2O Na2O FeO MgO MnO TiO2 A= Al2O3-K2O-Na2O K=KAlO2 F=FeO+MgO+MnO-TiO2 

QSP  8,94 1,77 0,14 9,19 2,55 0,12 0 7,03 5,355 11,86 

KP 18,28 4,41 0,62 9,1 3,95 0,2 0 13,25 11,345 13,25 

Avg-SF 11,54 2,66 1,98 5,81 4,61 0,07 0 6,9 7,1 10,49 

Avg-S 14,26 2,78 1,57 6,76 3,37 0,07 0 9,91 8,52 10,2 

Avg-A 13,7 2,95 2,01 8,96 5,54 0,18 0 8,74 8,325 14,68 

SE 12,83 2,6 1,67 7,44 3,43 0,04 0 8,56 7,715 10,91 

JR-G-00-2 12,77 2,04 0,57 16,911 2,18 0,285 1,33 10,16 7,405 18,046 

G-390 22,34 4,35 0,43 9,279 2,34 0,096 1,18 17,56 13,345 10,535 

G-390-P 15,1 3,84 0,26 17,631 2,95 0,379 0,88 11 9,47 20,08 

JR-G-00-2-B 9,47 1,7 0,44 8,847 1,62 0,17 0,555 7,33 5,585 10,082 

JR-G-04-3 14,7 2,19 0,91 7,884 1,11 0,071 0,413 11,6 8,445 8,652 

           

Taula 10. Anàlisis en elements majoritaris de les mostres projectades al diagrama A-K-(FM). S’han afegit mostres metapelítiques 

comparatives. QSP: metapelita QSP d’Osor; KP: metapelita KP d’Osor (Reche & Martínez 2002). Avg-SF: Pelita promig de baix 

grau (Symmes &Ferry 1992). Avg-S: Pelita promig de mig-alt grau (Shaw 1956). Avg-A: Pelita amfibolita promig (Ague 1991). 

SE: Esquists de Susqueda (Reche & Martinez 2002). JR-G-00-2, G-390, G-390-P, JR-G-00-2-B, JR-G-04-3: Metapelítiques 

d’Osor (Bandes gneisiques i esquistoses). 
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Taula 11. Composició de les mostres en elements majors i elements traça del complex Cornucopia Stock. 

(modificat de Johnson et al. 2002).  
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Taula 12. Norma en % en pes d’albita, ortosa i anortosita  de les mostres projectades en el diagrama Ab- An- Or a partir de 

les dades analítiques de les taules 1-11 de l’annex. 
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2. Làmines primes addicionals 

En aquest apartat s’exposen una sèrie de 

làmines primes on s’observen certes 

estructures característiques dels processos 

desenvolupats a la zona. 

  

 

Fig 1. Petrografia de bandes QSP, venes trondhjemítiques i tonalitoides. (a) Cristall de granat esquelètic, amb biotita i cordierita 

creixent; banda QSP. (b) Vena trondhjemítica de quars i plagiòclasi amb creixement de cordierita de la fosa; hi ha presència de 

sil·limanita i granats molt euhèdrics. (c) Vena tonalitoide amb plagiòclasi, quars i cordierita; La plagiòclasi que es troba en les 

bandes QSP és la que es forma en aquestes venes, s’observa clarament un cristall molt idiomòrfics, i tot seguit uns altres cristalls de 

plagiòclasi amb morfologies característiques de la fosa refredada, junt amb la cordierita. Segueix la predicció del nou model, on la 

plagiòclasi creix amb morfologies allargades i prismàtiques com a producte de la cristal·lització d’una fosa previament establerta 

en aquest coll venós.  (d) Intercreixement de Biotita i sil·limanita reemplaçant; banda QSP. (e) Granat rotacional  Snowball, amb 

cordierita substituint la biotita en una vena tonalitoide. (f) Cristall de granat allargat, amb plagiòclasi que ha crescut entre la seva 

fracturació; una altra evidència de que aquesta procedeix de la fosa. 
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Fig.2. Escàners de làmines primes de les metapelites d’Osor.(a) Metapelita QPS amb granats esquelètics i amb venes 

trondhjemítiques i tonalitoides, on s’observen cristalls de granat sub-idiomòrfics/idiomòrfics. (b) Banda QSP amb una vena 

tonalitoide envoltant el cristall de granat estirat. (c) Banda QSP, granats esquelètics i amb morfologia  Snowball, junt amb 

biotita; s’observa una infiltració tonalitoide. (d) Banda QSP en contacte amb una vena de leucogranit, on s’hi troben feldspat 

potàssic, quars i plagiòclasi principalment. (e,f) Bandes riques en miques, s’observa una gran abundància de Biotita, en alguns 

casos envoltant granats sub-euhedrals. 
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Fig. 3. Escàners en detall de les làmines primes extretes de les mostres JR-00-2. (a, equiv. a Fig.2a) En aquest escàner s’observen 

les metapelites junt a la vena quarsítica; es poden diferenciar  els diferents tipus de granats, els de major mida i amb un núvol 

d’inclusions (metapelites) i els petits, homogenis i idiomòrfics, repartits per la vena ígnia que les intrueix. (b, equiv, a Fig.2b) Vista 

en detall d’una altra làmina realitzada a partir de la mostra JR-00-2; es pot apreciar al centre de la làmina un granat estirat, 

envoltat completament per una vena de material fèlsic, amb una composició alta en quars i Plagiòclasi. Ambdues mostres 

corresponen al conjunt metapelític QSP (amb les seves intrusions) del Complex d’Osor. (Annex, 2) 
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3. Gràfics e isopletes 

Aquí es presenten els gràfics amb les 

isopletes modals i composicionals dels 

minerals que composen l’associació dels 

gneisos semipelítics QSP d’Osor. 

      

      
Fig.4. Isopletes modals dels diferents minerals presents als gneisos pelítics del complex d’Osor. Ordre gràfics: Biotita, 

Granat, Cordierita, Plagiòclasi, Mica (Moscovita), Sil·limanita. Calculables en base a la Regla de Gibbs – Duhem. 

Realitzats utilitzant el software Werami i dibuixats amb el software Pywerami. Permeten una comparació entre els resultats 

del model teòric i les tendències texturals observades. 
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Fig.4 (cont.)  Isopletes modals dels diferents minerals 

presents als gneisos semipelítics del complex d’Osor. 

Ordre gràfics: Quars, Feldspat Potàssic, Fosa. 

S’observa com l’associació mineral present en la roca 

es situa a altes pressions (6Kbar), i a alta temperatura 

(1050 K). En el gràfic de la plagiòclasi, s’observa que 

en aquesta zona el seu volum modal es gairebé 

inexistent, cosa que suporta la teoria que afirma que la 

Pl present en les mostres és la procedent de les venes 

d’origen igni. La situació del màxim metamorfisme en 

aquest punt també encaixa amb la presència de 

cordierita en la roca (observable a les làmines), i la 

presència de granat, sil·limanita i venes de fosa. La 

moscovita és gairebé absent, i la biotita comença a 

disminuir (transformació a sil·limanita). En aquest punt, 

el quars encara està present en una proporció alta, i les 

quantitats de fosa comencen a  augmentar. 

Fig. 5.  Isopletes composicionals del granat presents als 

gneisos semipelítics del complex d’Osor. C4Gt : 

almandí; C5Gt: FM; C2Gt: grossulària; C1Gt: pirop; 

C3Gt: spessartina. La tendència a la zonació del granat 

coincideix bastant, tot i no ser completament coherent 

amb la trajectòria proposada d’evolució del model, la 

qual s’esperaria en base als perfils obtinguts de la seva 

zonació (Fig. 8): Les vores es van desenvolupar en un 

estatge més avançat del metamorfisme, on el pirop  

augmenta, la spessartina disminueix, la grossulària 

inicia una tendència ascendent però finalment comença 

a veure’s reduïda, la FM baixa lleugerament, i 

l’Almandí augmenta, tot i que no es reflexa aquest 

resultat en el seu gràfic d’isopletes 
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Fig.6.  Isopletes composicionals de la fosa. C1melt (esquerra): potassi; C1melt (dreta): sodi. S’observa que el potassi augmenta quan 

la moscovita comença a desaparèixer de la fosa, i segueix en augment, mentre que el Na disminueix, coincidint amb la reducció de 

plagiòclasi de la fosa. 
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Fig.7. Model d’equilibri químic dels gneisos semipelítics d’Osor i trajectòria del metamorfisme. Mostra JR-G-00-2.  Les fases 

minerals que es desenvolupen en el model i que determinen el moment de metamorfisme són: chl (clorita), mu (mica blanca), bi 

(biotita), g (granat), cd (cordierita), and (andalusita), sil (sil·limanita), ky (cianita), st (estaurolita), ctd (cloritoide), pl 

(plagiòclasi), ksp (feldspat potàssic), sp (espinela), ilm (ilmenita), mt (magnetita), liqu (fosa granítica), q (quars), ru (rutil) i fluid 

aquós pur (wt). S’ha utilitzat els model de solució sòlida d’especiació Mg-Fe-Mn (Holland et al, 1998) per a la clorita, el de 

termes finals  K-Na- Ca- Mg- Fe- Ti (Coggon & Holland, 2002) per a la mica blanca, el model de Tajcmanová (Tajcmanová et al. 

2009) per a la biotita, el model Fe-Ca -Mg-Mn  (Holland & Powell, 1998) per al granat , el model Na-Ca d’alta T (Newton et.al 

1980) per a la plagiòclasi, el model de sanidina (Waldbaum et al.1968) per al feldspat potàssic, un model ideal Mg-Fe per a 

l’espinela, un model ideal Mg-Fe-Mn per a l’estaurolita, un model Mg-Fe-Mn-Ti per a la magnetita i l'ilmenita (Andersen & 

Lindsley, 1988), el model NCKFMAXH per a la fosa, i un model de solució sòlida ideal Mg-Fe-Mn-H2O per a la cordierita. . La 

composició química que s’ha utilitzat en el model ha estat recalculada  de la que apareix a la Taula 10 (Annex, 1), 

en w%, NA2O: 0.44, MgO: 1.61, Al2O3: 9.39, SiO2: 74.69, K2O: 1.69, CaO: 0.33 TiO2:  0.55, MnO: 0.17, FeO: 8.77, O2: 0.84 

i H2O:  1.54. La  quantitat  d’aigua  es  arbitraria, pel que els  camps d’estabilitat  amb  liq+wtes  troben propers  a  la 

mínima quantitat, donat que la roca arriba quasi deshidratada al sólidus. 

 


