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PROGRAMA D'ACTIVITATS PELS SOCIS

Gener 11 A les 19:30h. reunió al voltant del "Bino". Porteu els vostres micromuntatges. Programació de la
Fira de Sants.

18 Passi de diapositives, a partir de les 20h de magnífics cristalls, a carree de n'Eugeni Bareche,
Conservador del Museu Mollfulleda de Mineralogía d'Arenys de Mar.

25 A partirde les 19:30h identificado d'espécies minerals a visu i amb análisi química. Porteu mostres
i intentarem entre tots classificar-les.

Febrer 1 A les 20h el tradicional mercadet al local.
8 A partir de les 19:30, reunió al voltant de! "Bino". Porteu els vostres micros.

15 A partir de les 20h passi de diapositives deis fosfats de Blatón (Bélgica) a carree de n'Eugeni
Bareche, Conservador del Museu Mollfulleda de Mineralogía d'Arenys de Mar.

22 A les 19:30, reunió de! grup de treball de camp. Programació de sortides mineralógiques i
geológiques.

29 Identificado d'espécies minerals a visu i amb análisi química. A partir de dos quarts de vuit.

Mar? 7 A les 20h Mercadet al nostre local. Comentarem les nostres impressions sobre la Fira de Sant
Celoni del propassat 3 de mar?.

14 Reunió al voltant del "Bino" a les 19:30h.

EXCURSIONS

Gener 20 Excursió a El Molar (Priorat). Recerca de mmerals de plom i manganés.
Febrer 17 Visita comentada a les Mines Prehistóriques de Gavá (Baix Llobregat), amb una pre-introducció

sobre la mineralogía de les mines. Visita normal 425pts. i visita d'aventura (ens arrosegarem per
¡galeries neolítiques amb un equip especial fins l'últim racó de les mes Inaccesibles) 1100pts.
Confirmar asslsténcia (places limitades) al telefon 379 5744 (Joan) abans del 2 de febrer.

Marg 9010 Excursió a la Valí de Ribes. A la recerca d'antigues mines.

NOTA: Per participar a totes les-excursions cal portar el carnet de soci de 1995. Per concretar dia, hora i lloc
de trabada per les excursions del 20/119610/3 cal trucar al telefon 347 5883 la mateixa setmana de l'excursio,
de dilluns a dimecres (de 21 a 22h).

PIRES
Gener 21

Marc 3

MINERÁLIA SANTS 1996 al Centre Cívicde Sants (Cotxeres) C/Sants, 79. Barcelona. Horari: 10
a 14h. i 17 a 20:30h. La Universitat de Barcelona disposará d'un espai per a rebre les aportacions
de mostres i material divers pera ajudarla Universitat de Tuzla (Bosnia Oriental). Veure informado
a la página 3. També exposaran minerals procedents de Cuba per a la venda.
MINERALEXPO SANT CELONI. La fira mes antiga de tot el País. A l'Ateneu de Sant Celoni, amb
el patrocini de l'Excel.lentíssim Ajuntament de Sant Celoni. Horari: 10 a 20n.

Sen social: Cl Antoni Capmany, 67, baixos. 08028 Barcelona.
Inscripcions i Subscripcions Revista Mineralogistes de Catalunya: Apartat de Correus

31.014.08080 Barcelona.
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E[Mico de la BíMíoteca
- "Cuevas. La Tierra de la Plata"; A. Molina Sánchez.
Es tracta d'una resenya histórica i topográfica deis jaciments
argentífers de Las Herrerías i la Sierra Almagrera, amb una
descripció excepcionahnent detallada deis métodes de recerca del
mineral, descobrimentdel filó del Jaroso i altres, l'explotació deis
ríes filons i la seva situació, les histories deis miners i el seu
treball, la vida a les mines, etc. Amb 350 pagines (100 pp. sobre
la historia de la zona deis jaciments i 250 pp. sobre la minería i la
vida qüotidiana deis miners), 60 fotografíes, 5 planells i 5 gravats.
Es tracta d'un llibre imprescindible per a tots aquells que vulguin
ampliar els seus coneixements sobre la historia -verdadera- de la
minería espanyola. PVP: 2700.- Preu soci: 2600.-

- "UnaMina,unPoble"(19&3);Ayala,E. ialtres.24x17cmamb
79 pagines. Llibre dedicat a les mines de Sal de Cardona. Conté
un planell explicatiu de la planta de tractament del mineral i
di verses fotografíes en color i B/N on es representen talls geológics,
interiors de la mina, mostres de minerals, etc. Es fa un interessant
estudi deis métodes d'explotació. tractament, distribució del
mineral i una relació de la historia de la zona minera. PVP: 1900.-
Preu soci: 1750.-

- " Minerales Básicos" (1991); Astor Vignau, Joan. 21xl5cm. 48
pagines. 5 3 Fotografíes a tot color demagnifics minerals. Classificat
per la seva familia química (elements,sulfurs,...) i amb un texte
explicatiu on ens parla de L'etimologia del nom, de la seva historia,
composició, cristal, litzacions, aspecte, propietats físiques,
paragénesi habitual, jaciments i aplicacions. Un complert llibre
per a recents afeccionáis i,iniciáis en el món deis minerals. Molt
recomanat. PVP: 900.-

- "Queratts" (1985). Diversos autors. Llibre de gran format
(30x23) composat per 25 temes que fan referencia a la vila de
Queralbs (Ripollés). Temes de flora, fauna i historia. La geologia
de la zona i les explotacions mineres, amb noms i propietaris i
altres dades d'interés, també slii troben. Fotografíes en color i B/
N, mapes i dibuixos. 304 pagines. PVP: 2900.- Preu soci: 2600.-

- "La Valide Nuria". JosepNuet i Badia. Llibret de la col.lecció
de Guies del CEC. Per ais amants de la muntanya. PVP: 2500.-
Preu soci: 2250.-

- "Guia Geológica del Montsec i de la VaUd'Áger" (1988). Joan
Rosell i Carme Llompart. Llibre amb itineraris geológics ricament
descrits i detalláis. Inclouun mapa geológic desplegable, a escala
1:50.000, de gran qualitat. 168 pagines. Molt recomanat a tots
aquells que vulguin conéixer una zona paleontológica i
geológicament molt interessant. PVP: 3900.- Preu soci: 3500.-

- "Decápodes Fossils d'Espanya (Decapada, Cretaci-Pleistocé)
Conserváis alMuseu de Geologia deBarcelona " (1989). Gómez-
Alba, Julio. 46 págs. PVP: 500. Preu soci: 450 pts.

- "La Helix montserratensis ". Arturo Bofill i Poch. Memoria de
la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Any 1895. En
castellá. 13 pág. 22x30cm. PVP: 1900.- Preu soci: 1750.-(*)

- "Selección de Obras de Luis Mariano Vidal (1842-1922):
* Sobre el Cretácico" (1992). Edició facsímil. Recull de

sis llibres amb lamines de fóssils en B/N. Amb descripcions
detallades de jaciments i d'espécies fóssils. PVP: 2000.- Preu soci:
1800.-

* SobreUáda" (1992). Dos llibres en edició facsímil de 1875
i 1914. Estudi detallat de restratigrafia de la provincia, amb detállate
itineraris mineralógics i paleontológics. PVP: 1000.- Preu soci: 900.-

* Sobre Girona " (1992). Edició facsímil. Estudis geológics
i paleontológics de la provincia. S'adjunta un magnífic mapa
geológic de la provincia, edició facsímil. PVP: 1500.- Preu soci:
1350.-

* Biografía" (1992). La vida de Lluís María Vidal a
carree de Julio Gómez-Alba. Amb lamines en B/N. PVP: 2500.-
Preu soci: 2250.-
Aquests llibres componen una interessant col.lecció de quatre
exemplars que es poden adquirir per separat alpreti indicat o tots
junts per 6100 pts. els socis.

-"De Montjuich al Papiol al través de las Épocas Geológicas.
Memoria leída ante la Real Academia de Ciencias Naturales y
Artes de Barcelona, el 20 de diciembre de 1879por elRdo. Dr. D.
Jaime Almeray Comas". Imp. de la Librería Religiosa. Barcelona
1880. 23x15.5cm. 56 pp. Texte de la ponencia. Coberta en rústica
fatigada pero sencera. PVP: 12.000.- Preu soci: 11.000.-(*)

- "Rocas Eruptivas de la Provincia de Barcelona ". Ramón Adán
de Yarza. Memoria de la Real Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona. Any de 1898.12 págs. amb 5 lamines a color. 23x30cm.
Separata no enquadernada. PVP: 4000.- Preu soci: 3800.-(*)

-"Sobre la Serie de Mamíferos Fósiles Descubiertos en
Cataluña". Jaume Almera. Memoria de la Real Academia de
Ciencias y Artes de Barcelona. Any de 1896. 8 pág.. 15x23.
Separata sense enquadernar. PVP: 3000.- Preu soci: 2800.-(*)

-"Ensayo de una Síntesis de la Evolución Geológica de la
Comarca de Barcelona". Jaume Ahuera. Memoria de la Real
Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Any 1909. Tercera
Época. Volum VUI. N°4. 15 pág. en castellá. 23x30cm. PVP:
3500.-Preu soci: 3350.-(*)

- "Los Primeros Antozoos y Briozoos Miocénicos recogidos en
Cataluña". Joaquín Angelis d'Ossat. Memoria de laReal Academia
de Ciencias y Artes de Barcelona. Any 1898. 31pág. 22x30. En
castellá. PVP: 4000.-Preu soci: 3750.-(*)

- "Contribución a la Fauna Paleozoica de Cataluña". Joaquín
Angeles. Memoria de la Real Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona. Any 1895. En castellá. 7 pág. 22x30cm. PVP: 1900.-
Preu soci: 1700.-(*)

- "Mapa Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona.
Región cuarta o del Rio Tordera". Jaume Almera. Editat per la
Diputació de Barcelona l'any 1913, topografía dUduard Brossa.
Entelat, escala 1:40.000. A color, plegat conservant les tapes
origináis. Unararesa. PVP: 22.000.- Preu soci: 20.000.-(*)

(*) Degut a que son publicacions molt rares i buscades
preguem la máxima rapidesa en fer la demanda, per a
lliurar-vos-lesa lesfires, alteléfon 379 5744 (Joan). La resta
de publicacions les podeu adquirir a les nostres fires o al
local social. Per confirmar l'stock truqueu abans al teléfon
anteriorment indicat o envieu una carta al local social. En
els enviaments per correu contra-reemborsament les despeses
d'enviament son a carree del demandant.
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Darreres publicacions rebudes a la nostra biblioteca

NOM

T e* r^VirictííllipT ^liiVccí»

The Mineralogical Record

Butlletí de Sumaris

Reboll

Lapidary Journal

Boletín Geológico y
Minero

Gemología

Rivista Mineralógica
Italiana

ENTITAT

The Mineralogical Record

Museu de Geología de
Barcelona

Museu d'História Natural
de la Conca de Barbera

Lapidary Journal

Instituto Tecnológico
Geominero de España.

Associació Espanyola de
Gemologia.

Grupo Mineralógico
Lombardo

VOLUM, NUMERO,
DATA,...

10 7 Aírnst 1QQ5 10

8, Novembre 1995

26, 4, juliol-agost
26, 5, setembre-octubre '95

42.

10, Tardor 1995.

Juny, juliol, agost i
setembre de 1995.

106, 2.

9, 33-36. 10, 37-40. 11,
41-42. 11, 43-44. 12, 45-46
(Donació).

4, 1995.

NOTICIES PER_^__PEDRAPIQTJERS
- La secretaria de la nostra entitat ens ha comunicat que els rebuts de les quotes del present any 1996 es
cobraran al mes de febrer.

• • • BOSNIA •• • • • • • • • -
- La Universitat de Barcelona i el Grup Mineralogic Cátala es solidaritzen amb Bosnia.

La Universitat de Tuzla, a la Bosnia Oriental, ha enviat una demanda d'ajut per a poder reconstruir la vida
académica davant la important arribáüad'estudiants reÉugiats de tot el paí s, j a que larestad'umversitats es troben
encara inoperatives. Ala Facultat de Geologiali cal quálsevol mena de miiénal didáctic: |,

* mostres de minerals, roques ifóssils per classe (no cal que siguin grMf¡|M?ces sino que siguin
didáctiques, porteu alió que creieu interessant, pero porteu dgj&pucosa, entre tóts els mostrarem que
somsolidarisjj!), f::'\5*''' y¿&f "''''''•'<•%••

* lamines primes (preparacipsl, m '"*«•-'
*llibres i rev|stes( dé temática geológica), lis" ÍW, «-fe
* material auíl iovisual (diá||Qsitives, videos,...),
* utillatgecienífiíe(inicroscCpis, lupes,. .̂ B• ,^>/íí|ft;; g

Si pots fer una aportado de qualsevqld'aquests rnater|áls, en la mida de les teves possibilitats, porta-la a
la fíra de minerals i fóssils Minerátta SariíS:, el dia 21 de gener. Allí trobareu un estant de recollida de material
i podreu adquirir minerals rars. ^ifa Jl?

El material será enviat a Bosnia en convois d'ajut humanitari. Un deis convois va sortir a fináis de desembre
i el següent sortirá al febrer. Tothom qui vulgui cóllaborar amb els convois seráben rebut.

Per a mes informado podeu posar-vos en contacte amb el professor Joan-Carles Melagarej o (Universitat
de Barcelona) al teléfon 402 1344.
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

A l'Assemblea General Ordinaria de Socis, celebrada
el día 20 de desembre de 1995 a la Seu Social,
s'aprová perunanimitat l'estatde comptescorresponent
a l'exercici 1995, al 12 de desembre de 1995.

DÉBIT/INGRESSOS
Saldo al 1-1-1995 251.066ptes.
Rebuts socis 1.563.200 ptes.
Pires (2) 93.011 ptes.

Revistes, llibres, disquets 183.660 ptes.
Interessos bancaris 17.348 ptes.

Donacions per Expominer 490.000 ptes.

TOTAL 2.598.285 ptes.

HAVER/DESPESES
Revista n° 1/95 309.072 ptes.
Compra llibres 81.548 ptes.
Devolució quotes socis 201.800 ptes.
Local 307.229 ptes.

Manteniment c/c i altres 56206 ptes.
Segells correus 43.862 ptes.
Administrado, Secretaria 82.600 ptes.
Subscrípcions 24.740 ptes.

1 Circulars i material oficina 53.132 ptes.
Varis 11.963 ptes.
Participado Expominer 490.000 ptes.

1.662.152 ptes.
Saldo c/ctes al 12-12-95 936.133 ptes.
TOTAL 2.598.285 ptes.

SITUACIÓ DEL PATRIMONI AL 20/XII/95
Biblioteca 122.000 ptes.
Mobles 170.000 ptes.
Aparells 135.000 ptes.
Dipósit lloguer 25.000 ptes.
Xarxa eléctrica/altres 180.000 ptes.

Fons editorial 570.000 ptes.
Equips informatius 840.000 ptes.
Varis 81.000 ptes.
Llibres (pera la venda) 26.150 ptes.

TOTAL 2.149.150 ptes.

També es va aprobar el pressupost per l'any 1996,
així com un augment de les quotes.

INGRESSOS
Saldo al 1-1-1996 936.133 ptes.
Rebuts socis (300) 1.550.000 ptes.
Pires 110.000 ptes.

Venda llibres, revistes 90.000 ptes.
Interessos bancaris 20.000 ptes.

TOTAL 2.716.133 ptes.

DESPESES
Revista (5 ó 6) 1.500.000 ptes.
Local 340.000 ptes.

Manteniment c/c i altres 70.133 ptes.
Segells correus 120.000 ptes.
Administrado, secretaria 90.000 ptes.
Circulars ¡ material oficina 70.000 ptes.
Subscripcions 20.000 ptes.

Biblioteca,Laboratori,Informática.. 100.000 ptes.
Varis 65.000 ptes.
Inversió patrimoni 200.000 ptes.
Devolució quotes socis 141.000 ptes.

TOTAL 2.716.133 ptes.

NOVES QUOTES (Anuals)
- Socis antics resta Catalunya, Espanya i

Estranger 4.600 ptes.
- Socis Honoraris 6.250 ptes.

- Socis área metropolitana Barcelona i nous
(des del 1994) 5.550 ptes.

MINERAL DATA
La Base de Dades del

col.leccionista.
Un programa mformátic

Jacik practic i operatiu per a
la ieya coLl|eció.

Fes la teva demanda a la seu social o a les
fíres.

MÍÍ̂ IpALOGIC
per Mcjjj^t CflbéUq Ayensa
Tots eli nonis d'especies

mineráls. totes les variéta.ts,
.:' .i .=" :¡

tets els sinónims,*» V
'''•'. ''~-:-:-. ,-::' "=: .-.••->"'' .::'"

:;püt>%át peí :!=
grup i|||er l̂dgi£ éatalá

amb U|N "W*¡eu 20e-
AniveÜStri (Í974-1994).
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