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PROGMMJCIÓ D'JCTNITJTS
A la nostra Seu Social, a partir de les 19.30h

23

Maig
13

30
Tertulies mineralógiques ¡ determinació d'espécies
minerals
Col-loqui sobre l'evoiució de la Mineralogía i el
Col-leccionisme de minerals a Catalunya.
Reunió al voltant deis "Binos". Porteu els vostres
"microminerals"!

20
27
Juny
3
10

Mercadet d'intercanvi de minerals.
Tertulies mineralógiques i determinació d'espécies
minerals
:,::;«
Cel-lebració
••
coques, c^ 'ürefrescs.
Festivitat i Sant Jo:
1

17
24

Juliol
1
8

Mercadet d'intercanvi de
Tertulies mineralógiques i c
minerals.
Reunió al voltant deis "Bir

15

d'espécies

Vigilia de ia festivitat de la Mercé, patraña de Barcelona.
El local estará tancat.
Reunió al voltant deis "Binos".

EXCURSIONS:
Maig 15.- VIMBODÍ. Mina Atrevida. Minerals: arseniurs, arseniats,
sulfurs, etc.
Maig 30.- BONMATÍ. Minerals de coure, plom, blenda i barita. Si hi
ha prou quorum farem un diñar de germanor a Bonmatí.
Juny 6.- Visita al Museu i les Mines Prehistóriques de Gavá i
excursió a les properes Mines del Rocabruna de Gavá.
Juny 12.- CANET D'ADRI. Minerals: olivins.
Juliol 17.- SERRADE COLLCEROLA. Minerals: silicats i carbonats.
...Setembre 18.- VALL FOSCA-LLAVORSÍ. Minerals: vanadats d'urani
i quars.
nSoTtitáctes: Excursions del 15-Maig, 12-Juny, 17-Juiiol i 18Setembre, Manel Moreno. Tel: 93.477.38.90. Excursió a Bonmatí,
Jordi Coca. Tel: 93.330.71.72. Excursió a Gavá, Joan Rosell. Tel:
669 44 97 79 i 93.379.57.44. Confirmar amb 8-9 dies d'antelació la
(ayostra assisténcia.

....,,,,,,i-m

¡Atenció! Del 22 de Juliol al 2 de Se:
tancat per vacances.

:

caí estará

Setembre
9
„ Mercadet d'intercanvi de minarais.
16
Tertulies mineralógiques i ditérminació de minerals

,
; , Per participar a les excursions cal dur el rebut de la quota
de soci de l'any en curs. E! guia de Íes excursions no es
resp
:ará deis danys i perjudicis deriváis d'accidents que
poguessif
' a causa de les negligéncies deis participants,
essent !
vsponsabilitat del soci, familiars o amícs
acón
rticipació a les excursions implica, dones,
i'ac::
questa normativa.

ACTE DE PRESENTACIO EXCLUSÍÜ PELS S
DEL C3EUP MINERALOGÍA CATALÍ1

DE|ÍCD ROM MON MINERAL
í en versió interactiva en 1
fe carree del nostre con:

JOAN A;

1

\l acte amb la psgjecció a pantalla d'una rnosl ra-del
I celebrará el dia 1 cíe juny a les 19:30 h/ala S
¡ Col-legi Oficial de Químics de Catalunya, Av
1'Ángel, 24 1 er p
.rcelona. Telf. 93 3
Preguem la vosto vS!V:V eia i me.
Ens facilitaran ullereí; '"'":;: ?1¡::-.. mr de-la m¿
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Disposades al llarg de la sala
de minerals del museu sobre
vitrines horitzontals, mostraven les diverses formes de
tallat i polit el mineral en brut
i la gema.
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Totes les peces han seguí treballades per en J.M. Serrano
i Montee Bagué que al llarg
deis anys han aconseguit treballar aquesta meravellosa
col-lecció que ara ens mostren
en aquesta exposició.
Val la pena anar-hi a fer un
cop d'ull, i a mes gaudir de la
exposició permanent del museu i de les activitats.

6 *il
Cem a complement áe i'exposrtíó, es féáltta uti
de tres conferencies qué tcact» sobre la
histeria CÍE
tes
ntturats &
ía
CMiSuntra S qüe-es ti«i an* una tawfa rodona'
ofi «
s^fefg-fe fyneitóni é$Aí museyá es
cwncies «turab en te .pé«psetivs cte!
'XXi,

Una representado Jle la junta del Grup mineralogic cátala va assistir-hi £ aquesta exposició, on també hi eren
representades un |ran nombre de personalitats,, tant de
1'ámbit social i polfjic cbm de la cultura i l'ensenyáment.
Una gran varietat de minerals talláis o polits. de les gemes de minerals mes cónegudes fins d'altres fetes amb
especies molt poc habituáis, sorprenents si mes no; íreballades moltes d'elles en figures artístiques. j
js;
E!K

:

,•*;.::.:.•;;: / - :<

. : ' . áf.-'r.a

:: :»c-5,;n: • :

i : ••.:..:;' ;':

• . . • : : : .ma«sur:;:>

'•>;,,.; >', ¡. •: • h •:•••::•:,:, --'ü.r.':-'.^.:...'.

'••:: •

;;-Xt.:IJ.iC!..;.

:ííi3n:rfr<¡>i3:''.' ,

•-

Mor»

5 dé masg
El Museu Martoreli i te soci«tM ávít. La
¡«o^poraeíé deis naítiralíst*s i i«s
ert«i*eo«fiis d* ¡a Instlttitíé Catalsina
tflílstéríattitural
leseo M:, Caraira-sa,: tüponsaíste- efe
¿e R+D*i, Gafainet 1%cnfc ;Departam«t ••
tfUniwBfHtáts, ifcetetatde ¡a
íniormació, Genersiitai de

'Ti í Ji ! : • > • •
í|lií i ¡ '

.'

,

'..V,

• itíáV,-

. • .-?, . ;.-a Sí
: : ."

.

,

••;-•»« - ::,; '..:
jcrci . • •'..•-

• i - í f - ' í - s r ;•',;' lio ; - . . - - ; • : !:::Ki"i: • j í u . i -

i«::ító::&¿:
r-i".-;:

:' ' " V '

" .. •

:

;v i

:

'^

:

:
S~,

':

, Sí."iífe-.,v..;;;

•

Infominer Maig 2ÍKM - Setembre 2004 pag. 3

-

Sortida a les mines decanMontsant (Hortsavinya - Tordera)
- 4 de marg de 2004 ....„•,•:

Les mines de can Montsant- í
a pocs quiiómetres
¡at .d!H;
Municipi de Torder
;::;:,:,: v i . Es trac;
zona minera avui áb
:sreix en lina
propíetat agraria que es dedica avui a i'e
ció forestal,
Históricament havia esta aquesta 1'éLXp
í de mineral
de coure mes important de l'Alt Máre
:s van obrir
f ins a cinc mines i van ser explotades f íi
XX d'una manera artesano!. La mina vlsit
galeries, dues d'elíes perilioses i defM
no, l'accés a la boca situada mes a l'es|;
amb certes precauciona.
;:
Com a mines úue ja només resten es
ord, !a primera
dif icultat per al neóf ít es, justament, ¡a seva locaíització.
El grup de nou consocis que varem participar a la Sortida
varem enfilar el camí que partía de l'Hostal Sant Llop f ins
ej camí particular que mena a la masía de Can Montsant,
Es recomanabie est
r els vehicles a ia zona
d'estacionament de í'Hostal i seguir el camí a peu. "El
trajéete, d'uns tres fuilómetres, transcorre enmig d'un
bosc obac d'alzinajpifoure'per una pista que tot||
condicionada, es pregís cobrir amb calgat adient. Un cop
passat can Montsanff, que es la segona masia que trobem
a la dreta del camí cal donar un fort revolt a ('esquerra i
prendre el camí quelbaixa. Després d'uns vuit-cents
metres, podrem veure jatels restes de ('escombrera de la
mina, engolits ja per el bosc, sempre al marge esquerre. A
partir d'aquest punt es pot pujar muntanya amunt (atenció:
comporta cert perillü) i una mica mes amunt es trabaran
les tres boques esmentades.
% ;: / ; ; . ' '
Després de unes dues hores de pía:
, e!s consocis
vam trobar bones vesubianes, algí;?;" :-,;•:aensions con- ;
siderables tot i que translúcides, í
oetites, p>
excel.lents, tot formant grups de crf
Afectes í
qualitat gemma, com les que me
:fotografÍes,
"pescades" a la escombrera per ;;/; ^ « : ; idel grup (la
sort del principiant o realment
| Es localitza
aquest mineral en un filó a la mal
|j d sud de les
boques, o seleccionant algunes pe*
•; -ácombreres.
A les zones properes es van trobar bones malaquita i
atzuríta costroses, forca pirolusita dendrítica i, dins de
la boca visitabie, es van trobar algunes peces de malaquita globular. També es va localitzar algún exemplar de
granat grossularia vermellós, tot i que de poca qualitat.
Les f amoses auricalcites i els granats andrádita se'ns varen
resistir aquest cop...

:nes

de Ce
tsant son encara
•ones de diversíó i exemplars prou
:ostar-s'h¡,,&l recordar ais que hi
es mines formen part d'una finca
natur
\assis del Montnegre,
totesjjles accions que es portin a
rrupulosament l'entorn.
Ruiz. Fotos: Josep LLuís tarrido
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Com cada any, tots eis col-leccionistes i
aficionáis estávem esperant la Fira de Saní
Celoní, que enguany celebrava ia seva XXVI
edició. Era un bon moment per comprovar
el que d'altres ja havien vist a altres fires,
com la famossíssima fira de Tucson ais
Estats Units o la mes propera de Casteüó, i
veure quines novetats hi havia.
El dia transcorregué amb forga animado i
una bona afluencia de públic, com sempre
passa a Sant Celoni, la fira mes antiga de
Catalunya.
L'estand del Grup va ser forga visitat, tant
per la seva iníeressant oferta en llibres i revistes com per motiu de qué els socis podien

recoilir l'exemplar de i'any 2004 de la nostra especies rares.q molt rares (algunes d'elles
revista Mineralogistas de Catalunya, acaba- les véiem per primera vegada). També es
da de sortir de 1'impremta.
poden citar talmessites, eritrines i proustites
del Marroc; algunes aiguamarines
Fem ara un repás del que es va poder veure, paquistaneses; poldervaartites sudafricanes
mineralógicament parlaní.
i boracites alemanyes.
Hi havia, en diversos estands, interessants
peces d'or nadiu d'Austráiia í de California
(EE.UU.), thenardííes i neptunites també
caiífornianes, hausmannites i stichtites de
Sudáfrica, vivíanites de Solivia, powel-lites i
molibdenites de Xile. D'aquest darrer país
es podien veure, en tamany 'micro', peces
d'arhbariía, bismocliía, guanacoíta,
bromargirita, caracolita, ciorargirita,
diaboleíta, krautita. krohnkita, lammerita,
lemanski'íta, seeligerita i szenicsita; son

Inlbminer Febrer 2004 - Maig 2004
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Hem de fer especial menció de les calderonites que, en exemplars
'micro', hi havia a l'estand de Zona Minera. Es tracta d'una nova
especie, descoberta a Espanya. Fou inicialment inscrita a la 1MA
amb el codi 2001-022 i referenciada per José González delTánago
et al. La seva publicació oficial fou a la página 1703 del n° 88
d'American Mineralogist (any 2003). La localitat tipus es la mina
Las Colmenitas, Santa Marta de los Barros (Badajoz), on Glez, del
Tánago va trobar el mineral per primera vegada l'any 1984; després,
els geólegs José Manuel Gordillo i Borja Sáinz de Baranda el van
localitzar a ¡a mina Los Llanos, també a Santa Marta, i també s'ha
trobat a alguna mina d'Azuaga, ígualment a Badajoz. L'espécimen
tipus está dipositat al museu de ['Instituto Geológico y Minero de
España, a Madrid (n° MGM-7748). El nom es un homenatge al
grangeóleg i mineralogista Salvador Calderón (1851-1911), l'autor
de Los minerales de España (1910). La calderonita es un vanadat
amb la fórmula Pb2Fe3+(VO4)2(OH), del grup de la brackebuschita,
que es presenta en cristalls prismátics a tabulars (sistema
monoclínic) de, com a máxim, 1 mm, de color vermell ataronjat i
esclat vitri a resinós, amb una duresa Mohs d'entre 3 i 4.
També várem veure peces de montgomeryíta, algunes variscites,
carbonatofluorapatits, crandal-lites i alumohidrocalcites del Turó

I I

de Monteada; piales de la mina Balcoll
(Falset); inesites de Gualba; ferroactínolites
i ferropargasites de Bellmunt del Priorat;
wavel-lites, strengites i cacoxenites de Santa Creu d'Olorda.Amés les sempre presents
fluoritas asturianas, les clinozoísiíes
d'Albatera (Alacant) i els cada vegada mes
escassos guixos trobats fa anys a la mina
SanTimoteo-Humboldt, a La Unión (Murcia).

En un annex de la fira hi havia un ínteressant
estand sobre la batea de l'or, on l'associació
ABAC proposava una sortida per tal de buscar or ais al-luvions de la Tordera ¡ mostrava
estris per reaiitzar aquesta recerca. Portaven
uns saquéis del delta de l'Ebre, amb sorra
que contenia palletes d'or molt petites, i
ensenyaven com separar les diferents
fraccions minerals fins arribar a a'íllar l'or.
Ens van comentar que no sois la Tordera i

'Ebre son rius aurífers, sino que també ho
son el Varradós (Val d'Aran), el Segre í
diferents premis que es van concedír.
alguns deis seus afluents.
La popular, i sempre difícil, travessa
mineralógica enguany va ser guanyada peí
nostre amic Joan Abella.

Només ens resta esperar la propera edició
per lomar a gaudir d'aquesta reunió
d'aficionats ais minerals i per posar-nos al
dia de les novetats mineralógiques que
durant l'any van apareixent al mercal.

Finalmente, citar, i agrair, la presencia a la
fira del batlle de Sant Celoni, el senyor Joan
Agra'ím a MineralTown la seva col-laborado
Castaño i Auge, per a fer entrega deis
per les bones fotos que ens ha cedit.
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XVII Pira de minerals de
Cas te lío.
El passat mes de febrer,
concretament els dies 28 ¡ 29, tingué
lloc la XVII fina de minerals de
Castelló (ais porxos de la plaga Santa Clara), organitzada per
l'Ajuntamentxd'aquesta ciutat ¡ peí
grup Geoda. Es una f ira petita, pero
prou ¡nteressant, especialment pels
preus, que, en general, son forga
atractius.
Entre els expositors presents, a mes
de l'Eugeni Bareche, amb algunes
novetats (or de California, balites
vermelles també californianes,
"wardites canadenefues..., i exempíars
de la rara szenicsita) i en Joan Viñals,
amb les seves sempre interessants
especies rares, destacaven els propis
del País Valencia.
Especialmente interessant era la
taula de Rafa Muñoz, Jenaro G\\
altres companys aficionats, amb
exempíars de les seves terres
valencianes i de la resta d'Espanya, a
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preus molt assequibles: alunogen de Cortes
de Arenoso (Castelló), alunita i
natrojarosita de la Valí d'Uixó (Castelló),
aragonita de Chella (Valencia), baritina de
Xovar (Castelló), casiterita de Penouta
(Cúrense), hemimorfita
d'Udías
(Cantabria), scarbro'íta de Magaña (Soria),
etc. En altres taules, destacar la pirita
bravo'íta de Cármenes (Lleó) i el guix
d'Agost (Alacant).
Josep LLuís Garrido
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