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PROGRAMA D'ACTIVITATS PELS SOCIS
Al nostre local, a partir de les 19.30 h.

Novembre 21 Reunió al voltant del Bino. Identificado de minerals i xerrades mineralógíques.
28 Projecció de diapositivas deis minerals i fóssils mes atractius o rars de la Pira

d'Expominer.

Desembre 5 Mercadet de minerals.
12 Sessió práctica de microfotografia de minerals. Porteu els vostres exemplars,

que creieu molt interessants i així podreu veure les vostres peces en diapositiva.
el día 19 i podrem seguir fent un arxiu fotografíe per l'Entitat.

19 Projecció de les diapositives fetes el passat dijous 12.

1997

Gener 2 El local romandrá tancat.
9 Mercadet de minerals.

16 Assemblea General de Socis. Ordre del día: lectura i aprovació Acta 1995,
resum d'activitats i estat de comptes 1996. Aprovació pressupost 1997.
Pregs i preguntes.

23 Reunió al voltant del Bino.
30 Identificado d'espécies minerals «a visu» i per determinado química.

EXCURSIONS:
Desembre 14 ó 15: Excursió d'estudi i recerca de minerals a Vimbodí. Cap de l'excursió Manel Moreno

Tfn.:3727782.
Gener 18: Excursió d'estudi i recerca de minerals al Baix Camp . Caps de l'excursió Joan Rosell

(379 57 44) i David Pérez (449 12 96).
Per concretar dia, hora i lloc de trabada cal trucar ais teléfons indícate la mateixa setmana de l'excursió, de dilluns a
dimecres de 21 a 22h., o be passar peí local el dijous abans.
NOTA: Per participar a les excursions cal portar el rebut de Quota de Soci de 1996 (imprescindible).

PIRES:
Novembre 24:
Marc2 :

MINERALIA SANTS. Al Centre Cívic de Sants, (C/Sants 79) a Barcelona.
MINERALEXPO SANT CELONI. La fina mes antiga de tot el País. A l'Ateneu de Sant
Celoni; horari de 10 a 2Oh.

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

Apartat de Correus 31.014. 08080 Barcelona.
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NOTICIES I COMENTARIS

MINERALEXPO LLINARS

El dia 11 de Setembre se celebra per primera vegada la Fira de Llinars, que centava amb el total recolzament i
beneplácit de l'ExceHentíssim Ajuntament de la vila, el qual ens va oferir gratuTtament la seva pista coberta
Poliesportiva, taules, cadires i pancarta adient, així com la inclusió d'aquesta activitat en el seu programa de Festa
Major (un exemple a seguir per altres Ajuntaments).
La participado cómprenla 42 metres de taules, amb notable assisténcia de socis i de gent de Llinars i comarca,
a la qual li vafer molta «gracia» aquesta fira, fins al puntque el Sr. Alcalde ¡el Regidor de Cultura ens van proposar,
gentilmenttomar-laaferl'anyvinent . amb les mateixes condicions i a la
mateixa pista, ja que es un lloc rfÉflj ttfehj^^ céntricament situat, a mes
d'espaiós i atractiu. •HIH HHJHĥ .
Vam disfrutar d'un dia de companyonia, i com curiosa
anécdota, cap al final de la tarda de Festa Major, degutquequeien unes
gotes, la Cobla de Sardanas es va .X^p^v acomodar a la pista, i donada
('ampiada de la mateixa van poder HX / ^V seguir tocant i ballant sardanes
varíes collesencercladespelsmuts mr \V iinanimatsespectadorsdelRegne
Mineral! Ens consta que es el pri- Jr t ^^V mercasd'encisadoracombinació
Música-Míneralogiaques'hadonat f I >^ mai, cosa que va afavorir que la
Fira estés atape'ída de públicdurant / I _fí mes de dues hores.
Tanmateix prenem bona nota de v**"̂ *. ^"^ *<*****'** l'agradable experiencia per
incloure-la ais nostres estudis i ^V "̂S'""sv "̂"""""""" S deméscabóries per la potenciado
de les nostres Fires de Minerals i ^W ^\f ^r Fóssils.

LES PIRES DEL GRUP fcv \

Des de l'any 1977, la nosíra Entitat ha organitzat moltes fires, que han
servil com a punt de trabada per conéixe'ns tots plegats millor, i
que, sense cap dubte, han ajudat a estimular el coHeccionisme, ampliar els nostres coneixements, fomentar
l'amistat, donar i rebre informado sobre jaciments, intercanviar especies minerals, etc coses que han enríquit la
nostra cultura personal i perqué no, la del nostre País, directament o indirecta.
Hem de dirtambé que gairebé tres quartes parts deis components de l'Entitat ho son per que, com a convidáis a
les Fires, van ser captivats per la nostra afieló i van considerar convenient gaudir deis nombrosos avantatges que
ofereix Testar tots units per seguir potencian! la col-lecció i ampliant els seus coneixements, la qual cosa
individualment i avilada es moit difícil d'assolir.
Com a conseqüéncia d'aquest fet, considerem imprescindible organtear Fires per poder seguir oferint aqüestes
prestacions ais nostres socis i ais qui ho vulguin ser. De ben segur, si el nostre Grup no hagués organitzat Fires
no passariem de ser una petita Entitat amb pocs recursos i gairebé desconeguda, tot el contrari del que som ara,
tant a nivell nacional com internacional.
Cal afegirque seguim confiant, com sempre, en la col.laborado i assisténcia de tots els nostres membres i deis
seus famiíiars. amics í convidáis a íes Fires, per prosseguir per molts anys aquesta tasca amb éxit.

ÁCOROS DE JUNTA DIRECTIVA.

En la reunió de Junta, celebrada el 25 de setembre de 1996, s'acorda establir uns premis honorífics anuals per
aquells socis que tinguin una antiguitat de 25 anys i per aquelles persones, siguin socis o no, que s'hagin distingit
per prestigiar al Grup, o be vers la seva dedicado a la potenciado de la Geología, Mineralogía i Paleontología.
A mes, s'acorda també establir una premis económics per un concurs anual sobre artides i treballs de Mineralogía,
oberts tant ais socis de l'Entitat com al professorat i estudiants universitaris que no hi pertanyin, els quals podrán
ser publicáis a la nostra Revista de Minerals, Mineralogistas de Catalunya.
Us donarem, ben avia!, la informado sobre les bases i les dotacions económiques per els esmentats premis, que
creiem servirán per estimular la vostra creativitat a Chora d'anar preparan! bons í origináis artides sobre Mineralogía
de Catalunya o d'Espanya.

ADQUISICIONS PER LA NOSTRA ENTITAT

Hem adquirt un contador Geiger, perdetectar minerals radioactius així com un aparell portátil de llum ultraviolada
d'ona curta i d'ona llarga. A mes, una cámara fotográfica compacte de gran angular (29mm.) pera obtenirfotografies
de les excursions, fires,... peí nostre arxiu.
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FIRES i EXPOSICIONS

MINERALIA
SANTS

Borsa-Exposició de Minerals i Fóssils
Diumenge 24 de novembre de 1996

Al Centre Cívic de les Cotxeres de Sants
Auditori A. Pérez Moya

Carrer de Sants, 79-81.
Horari: 10 a 14:30 i 17 a 20:00 h.

Organitzada peí Grup Mineralógic Cátala

MINERALEXPO
SANT CELONI

La Borsa-Exposició mes antiga del País.
Diumenge 2 de mar? de 1997

A PAteneu de Sant Celoni
Horari: de 10 a 20 h.

Organitzada peí Grup Mineralógic Cátala amb el patrocini de
PExceMentíssim Ajuntament de Sant Celoni.

Els socis interessats en participar com a expositors preguem ho comuniquin personalment a la fíra de
Sants, passants els dijous peí local o be per escrit, abans del 15 de gener de 1997.

El Grupo Mineralogista Madrileño organitza una Borsa de minerals
els dies 6, 7 i 8 de desembre ais locáis de l'Hotel Convención.

Madrid.
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EL RACO DE LA BIBLIOTECA

NOM da la
REVISTA

Bocamina

The
Mineralógica!
Record

Reboll

Butlletí de
sumaris

Lapidary
Journal

Boletín
Geológico y
Minero

Boletín

EHTITAT

Grupo Mineralogista
Madrileño

The
Mineralogical
Record

Museu d'História Natural
de la Conca de Barbera

Muséu de Geología de
Barcelona

Lapidary Journal

Instituto Tecnológico
Geominero de España

Sociedad Española para
la Defensa del
Patrimonio Geológico y
Minero

VOLDM, NÚMERO,
DATA, . . .

2, 1996 (La Unión)

27,4,juliol-agcst
27,5, set-octubre

Estiu n. 11, 1996

47.

Juliol 1996.

98, 2.

3, 1996.
4, 1996.

* La biblioteca del grup mineralogía cátala f a don a ció deis
números de la nostra revista a er.titats com:
- The Natural History Museum ¡London, UK) .
- Arxiu Historie de la Ciutat de Barcelona.
- Museu Martorell (Barcelona) .
- üniversitat de Barcelona.
- Universitat Autónoma de Barcelona.
- Centre d'Estudis Comarcáis del Baix Llobregat.

El riostre soci Joan Astor ha donat a l'Entitat 5
números de la revista Noticies per Químics (NPQ)
que inclouenels seus arteles descriptius sobre minerals
radioactius.
El president honorífíc Joaquim Mollfulleda ha fet
donació de la seva magnífica obra:
MINERALES. Descripción y Clasificación.

J
- El Centre d'Estudis Comarcáis del Baix Llobregat ha donat
a la biblioteca el Ilibre:
"Atles Comarcal de Catalunya. Baix Llobregat (11)".
Consell Comarcal del Baix Llobregat i Generalitat de
Catalunya.

- "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 350
pagines (100 pp. sobre la historia de la zona deis jaciments i 250
pp. sobre la mineria i la vida qüotidiana deis miners), 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 dedicat a les mines de Sal de Cardona. Conté un
planell explicatiu de la planta de tractament del mineral i diverses
fotografíes en color i B/N. PVP:1900.- Preu soci: 1750.-

- "Queralbs" (1985). Diversos autors. Llibre de gran formal
(30x23) composat 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 propielaris i
allres dades d'inlerés, també s'hi troben. Fotografíes en color i B/
N, mapes i dibuixos. 304 pagines. PVP: 2900.- Preu soci: 2600.-

- "Guia Geológica del Montsec i de la Valld'Áger" (1988). Joan
Rosell i Carme Llompart. Llibre amb itineraris geológics ricament
descrits i delallats. Inclou un mapa geológic desplegable, a escala
1:50.000, de qualital. 168 pagines. PVP: 3900.- Preu soci: 3500.-

Los Minerales
de la Región de Murcia

M. Muelas, P.Pérez i J.Gil.
Inleressanl Ilibre sobre la mineria i els minerals amb fotografíes a color i mapes. Editat per
la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y Conservación del Paisaje Minero de la
Unión. Edició numerada 1-1000.

MINERALES
Descripción y Clasificación

per
Joaquim Mollfulleda Borrell

Una obra imprescindible per ais amants de la Mineralogía.
Amb magnifiques fotografíes de minerals catalans i de la
col-leccíó del Museu Mollfulleda de Mineralogía d'Arenys
de Mar.
Preu venda al públic: 8.500 pls.

Preu especial socis: 7.300 pts.
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