
del grup mineralógic ¿míala

Membre fundador de la Federado Europea d'Entitats Mineralógiques i Paleontológiques.
Membre de la SEDPGYM. Club Degá de la Mineralogía i la Paleontología a Catalunya.

Setembre - Novembre 1996 N°4
PROGRAMA D'ACTIVITATS PELS SOCIS
Al nostre local, a partir de les 19:30 h.

Setembre 5
12
19

Octubre

26

3
10
17

24
31

Mercadet de minerals. Les novetats de l'estiu a la vostra disposició.
Reunió al voltant del "Bino". Identificado mineral i xerrades mineralógiques.
Projecció de diapositives de minerals radiactius (Zaire). Veureu algunes de les
millors diapositives deis jaciments del Shaba Crescent, d'on s'ha preparat un
complert article per la nostra revista.
Identificado d'espécies minerals "a visu" i per determinado química.

Mercadet al vostre local.
Reunió al voltant del "Bino".
Sessió práctica de microfotografia de minerals. Porteu els vostres exemplars del
jaciment del Papiol, aquelles que creieu molt interessants, així podreu veure les
vostres peces en diapositiva i podrem fer un arxiu fotografíe per l'Entitat.
Projecció de diapositives de minerals del Cap de Creus.
Identificado d'espécies minerals i xerrada pedrera.

Novembre 7 El Local estará tancat. Estarem preparant el nostre estant d'Expominer. Aquells
que volgueu algún poster d'Expominer'96 passeu per l'estant.

14 Reunió per comentar i canviar ¡mpresions de la passada fira d'Expominer'96.

EXCURSIONS:
Octubre 12 ó 13: Excursió d'estudi a la recerca de minerals a La Cerdanya.

Per concretar dia, hora i lloc de trabada cal trucar al teléfon 3475883 la mateixa setmana de
l'excursió, de dilluns a dimecres, de 21 a 22 h., o be passar peí local el dijous abans.

Novembre 1, 2 i 3: Els socis interessats en viatjar a la fira de Munich es poden dirigir a la Secretaria
del grup (tfn. 330 7172 o passar peí local els dies de reunió) a efecte de coordinar el trasllat.

NOTA: Per participar a les excursions cal portar el rebut de Quota de Soci de 1996 (Imprescindible).

PIRES:
MINERALEXPO LLINARS : l'11 de setembre, diada nacional de Catalunya, el grup vol presentar la

nova fira de Llinars. A la Pista Poliesportiva de la ciutat.
EXPOMINER : 8, 9 i 10 de novembre Al palau firal de la Fira de Mostres de Barcelona.
MINERALIA SANTS : El 24 de novembre al Centre Cívic de Sants (c/ Sants,76) a Barcelona.

Seu Social: C/ Antoni Capmany, 67, baixos. 08028 Barcelona.
Inscripcions i Subscripcions Revista Mineralogistes de Catalunya: Apartat de

Correus 31.014. 08080 Barcelona.
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NOTICIES I COMENTARIS

MINERALEXPO
GRANOLLERS

El passat 18 de maig a la pla9a de la Porxada es va
celebrar la fíradeGranollers. L'assisténciadepúblic va
ser important i vam participar d'un dia festiu a la
població.

El grup va posar el seu stand amb les darreres revistes
que ens queden de Mineralogistes de Catalunya, si us en
falta alguna per acabar aquell volum digueu-nos-ho i si
no la tenim la buscarem. També es van exposar alguns
llibres.

MINERALOGISTES DE
CATALUNYA

Us volem comunicar que en breu (després de I'estiu)
apareixerán les revistes de Mineralogistes de Catalunya
amb articles que de ben segur us interessarán i amb
imatges espectaculars. Una "filtrado" ens ha dit que
serán, a partir d'ara, plastificades a les tapes, sempre
volem millorar. Hi ha un compromísde posar-nos al dia,
estem en aixó. Dos equips treballen alhora per a coordi-
nar l'edició. Us demanem una mica de paciencia i
llargues disculpes!

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DEFENSA
W DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO

L'octubre de l'any passatva ser legalitzada una nova associació: la SEDPGYM. Aquesta entitatés formada per
geólegs, universitats, enginyers de mines, técnics de mines, miners i totes aquelles persones preocupades per
la conservado i defensa del patrimoni miner-metal-lúrgic i geológic de tot l'Estat. Entre els seus objectius es troba
la catalogació de llocs geológicament i mineralógicament interessants i les tasques de promoció d'aquestes
zones, així com la creado de museus, pares geológics, arees mineres visitables,...
La SEDPGYM es va dirigir al grup per a demanar la seva participado en aqüestes tasques i en reunió
extraordinaria de Junta es va decidir que el Grup
Mineralogía Cátala donará suport a la nova
entitat i per aquesta rao n'hem demanat la nostra
adhesió.
A la SEDPGYM es trobenassociades Universitats
com la de Madrid i Escoles de Mines com les de
Manresa, Almadés, Mieres, Belmez. Museus
comeldeGeologiadelaUPC, Museo Geominero,
Museo Histórico y Minero Alfonso de Borbón i el
Museu Mollfulleda d'Arenys de Mar. Empreses
mineres com la Hullera Vasco-Leonesa.

La seu de la SEDPGYM es troba al departament
d'Enginyeria Geológica de l'Escola d'Enginyers
de Mines de Madrid (el Ríos Rosas, 21. 28003
Madrid).
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FIRES I EXPOSICIONS

MINERALEXPO
LLINARS

El dimecres 11 de setembre de 1996,
Diada Nacional de Catalunya, es celebrará

la fira de Llinars del Valles
de les 10n. a les 19:30h. (exppsitors 0n.).

Organitzada peí grup mineralógic cátala amb el
patrocini del departament de Cultura de

l'Excel.lentíssim Ajuntament de Llinars del Valles.
Tots aquells socis que vulguin participar coma expositors (1900pts/m) cal
que hó confirmin fent Tingres al compte 2100-0885-66-0200042083 i
comunicar-ho al grup abans del 5 de setembre.

EXPOMINER'96
XVIII Borsa Exposició de Minerals i Fóssils

Dies 8, 9 i 10 de Novembre

Al Pavelló n° 6 (Plaga de les Fonts) de la Fira de Mostres de Barcelona.
Horari: 10h. a 20h.

MINERALIA - SANTS
Diumenge 24 de novembre al Centre Gívic de Sants (Les Cotxeres)

Horari: 10 a 14:30h. i 17 a 20h.
Organitzada peí grup mineralógic cátala.

Fira oberta a tots els socis. El preu es de 3800pts/m. Cal confirmar la vostra
participado per escrit al grup i ingressar l'import al compte que trobeu a l'anunci

de latirá de Llinars.
: : • : • ; . : . . : ' : • • . . . :— Abans del 14 de novembre. —-__^_^_^__^..:
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EL RACÓ DE LA BIBLIOTECA

Revistes rebudes
• "V

JLJ<

NOM de la
REVISTA

Le
Christallier
Suisse

Boletín de la
SEM

The
Mineralogical
Record

Butlleti de
sumaris

Lapida ry
Journal

Boletín
Geológico y
Minero

Boletín

Boletín

Butlleti de
la AEG.

ENTITAT

Sociedad Española de
Mineralogía

The
Mineralogical
Record

Museu de Geología de
Barcelona

Lapidary Journal

Instituto Tecnológico
Geominero de España

Grupo Andaluz de
Mineralogía

Asociación Mineralógica
Aragonesa

Associació Espanyola de
Gemmologia

VOLUM, NÚMERO,
DATA, . . .

10, 10, maig 1996.

18,1995.

27, 3,maig-juny'96

46.

Marc-juny 1996.

97, 4.
98, 1.
Donació d'I.Lizano.

12.

5, noviembre 1995.
6, juny 1996.

91, 1995.

* La biblioteca del grup mineralogía cátala fa donació deis
números de la nostra revista a entitats com:
- The Natural History Museum {London, UK) .
- Arxiu Historie de la Ciutat de Barcelona,
- Museu Martorell (Barcelona) .
- Universitat de Barcelona.
- Universitat Autónoma de Barcelona.

* Cpm a especial ocasió el gmc va fer donació, a la Fira de
Sants, de varíes revistes (deis darrers volums) a la
Universitat de Tuzla. La col- laboració entre la Universitat
de Barcelona (Fac. Geológiques) i el Grup ha permés fer
aquesta aportació.

/libres per llegir
Aquesl esliu ens ha servil per descansar i aprofílar per llegir

aquells llibres que duranl l'any no heñí pogul. Seria interessanl
que aquells socis que heu llegit algún llibre de temática
referida a la nostra comuna afició i que li hagués agradal, o
no, ens ho comuniques amb un comentan cride i de contingut,
i amb la filxa bibliográfica del llibre. Ho publicarem.

Un llibre que aquesl estiu ha eslal a les nieves mans:
"L'Excusionisme Científíc" de Jordi Martí Henneberg. El
llibre ens explica com les primeres associacions excursionistes
arreu d'Europa, principalment a Su'íssa, van comen9ar a ser
impulsades per una volunlal de recerca en els camps de la
Historia, l'Art i les Ciéncies de la Nalura. En els següenls
capilols dona una visió amplia, i enlenedora, de l'evolució de
la geología, paleontología, espeleología, bolánica, zoología,
astronomia i geografía al noslre País. A la part dedicada a la
geología calalana i aclívilals afins (espeleología) enlrella9a
els grans pares de la geología catalana (Almera, Font i
Sagué, Faura, Bataller, Marcel,...) i relaciona les seves
aportacions com a invesligadors. Les seves influencies
religioses, políliques, de base cullural es moslren claramenl
en les seves hipótesi i leories. L'excursionisme a Catalunya
ha permés l'esludi de les meravelles de la noslra térra
catalana. Les actuáis enlilals naturalistes en son hereves.

"L 'Excursionisme Científíc " de J. Martí Henneberg;
Ed. Alta Fulla, Barcelona, 1994. 168pp. 1500 ptes.

Lucas Corso

'onacions
- El noslre soci Ignasi Lizano ha donat a la biblioteca el
llibre:
"Estudio previo para la investigación de bauxiía en el
subsector L Cataluña, área 3, La Llacuna (Barcelona y
Tarragona)". Colección Informe. IGME 1974.

/libres a la venda
- "Cuevas. La Tierra de la Plata"; A. Molina Sánchez.
Es tracla d'una resenya histórica i topográfica deis jaciments
argenlífers de Las Herrerías i la Sierra Almagrera. Amb 350
pagines (100 pp. sobre la hislória de la zona deis jacimenls i 250
pp. sobrelamineriai lavidaqüolidianadelsminers), 60 fotografíes,
5 planells i 5 graváis. PVP: 2700.- Preu soci: 2600.-

- "Una Mina, un Poblé " (1983); Ayala, E. i altres. 24x 17cm amb
79 pagines. Llibre dedical a les mines de Sal de Cardona. Contó un
planell explicaliu de la planta de traclamenl del mineral i diverses
fotografíes en color i B/N. PVP: 1900.- Preu soci: 1750.-

- "Queralbs" (1985). Diversos autors. Llibre de gran format
(30x23) composal per 25 lemes que fan referencia a la vila de
Queralbs (Ripollés). Temes de flora, fauna i hislória. La geología
de la zona i les explolacions mineres, amb noms i propietaris i
alires dades d'inlerés, lambe s'hi Iroben. Fotografíes en color i B/
N, mapes i dibuixos. 304 pagines. PVP: 2900.- Preu soci: 2600.-

- "Guia Geológica delMontsec i de la Valld'Ager" (1988). Joan
Rosell i Carme Llompart. Llibre amb ilineraris geológics ricament
descrils i delallats. Inclou un mapa geológic desplegable, a escala
1:50.000, de qualitat. 168 pagines. PVP: 3900.-Preu soci: 3500.-

SALON INTERNACIONAL DE
MINERALES Y FÓSILES

Casa de Cultura de Urretxu (Guipuzkoa)
del 31 de Octubre al 3 de Noviembre.

.................
DesiJ ^i&ftaJfeina i moltes

.,visicitüUljír ftfístifé presiden!
honorari j|||||uim Mollfulleda té la
satisfácció llljbrés£iif:á.r la seva obra

::;:::|i;:Í*:'' '=:.,

Descripción y itlasificácjjón".
La presentado d0l:llibre,se celebrará

el día 8 d,e sefémfere a dos::<fuarts
d'una a rA¡|neu Arenyepe a Arenys

|¡|peMar./
Es convidjültots ais socis a l'acte.
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