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PROGMMAOÓ D'JCTNITJTS
Ala nostra Seu Social, a partir dejes 19.30h
Febrer
17
24

Tertulies mineraiógiques i determinado d'espécies
minerals.
Reunió al voltant deis "Binos".
EXCURSIONS:

Mar?

3
10

17
24
31

Mercadet d'intercanvi de rninerais.
Comentaris i canvi d'impressjo'ns^viyéncies i
descripció de novetats de lajFira de Sant Celoni
celebrada el diumenge día 6;ide mar9.
Inauguració del DVD amb ejccursions del Grup,
visuaiiízades amb pantalla/de televisió de 28".
Dijous Sant. El local estafa tancat.
Reunió al voltant deis "Binos".

ebrer 19.-Anirem a la Fira de Castelló a veure les novetats
minerals exposades ai País Valencia .Contactar amb en
Manuel Moreno, tei. 934084936.
Mar? 20.- Gualba de Dalí. Recerca de minerals del skarn.
Contactar amb en Jordi Coca, tel: 93,330.71.72,
Abril 23.- Visita facultativa a la Zona Volcánica d'Olot.
Contactar amb en Mane! Moreno, tel: 93.477.38.90.
Maig 7.- Mina Elvira de Bruguers. Recerca de minerals del
grup deis fosfaís. Contactar amb en Josep Lluís
Garrido, tel: 93.408.49.36.

Abril
7
14
21
28

Mercadeí d'intercanvi de minerais
Tertulies mineraiógiques í determinado d'espécies
minerals.
. Projecció amb DVD i pantalla de TV de 28" de ia
pel-lícula "Viaj^ al Centro de la Tierra"
Reunió al voitant deis "Binos".

Maig
5
12
19
26

FINALS DEJUNY. Preparem una visita facultativa cte/s soc/s
del Grup a la Fira de Santa María deles Mines (Franga). Els
interessats contacteu amb en Manel Moreno, tel:
93.477.38.90 el mes aviat possible.

NOTA: Per participar a les excursions cal dur el rebut de
Mercadet d'intercanvi de minerals.
ihg
Tertulies mineraiógiques i determinado d'espécies I
minerals.
Sessió oríentativa per fer aquradament fotografíes
digitais.
PfShi.
Reunió al voltant deis "Binos".

expoMIFEE

PIRES:
El diumenge 6 de Marc ceiebrarem el XXVII Aníversari de
la Fira de Sant Celoni.

JOC MHCRM.OGC

La Redacció d'"lnfominer" us proposa a continuado un petit passatemps
mineralógíc, en el que podreu comprovar alguns deis vostres coneixements
dins de! món deis minerals. Tots els jacíments de minerals del món teñen unes
especies caracteristiques, es a dir, que només es traben en aquell lloc a nivell
mundial o be que en aquell jaciment es on l'espécie apareix mes ben
crista!.litzada, amb diferencia respecte a totes les altres localitats.

&• Pagines de Minerais
CoHeccionistes, Intercanvi
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Si us plau, adjunteu a les vostres respostes l'adreca postal on voleu que us
enviem el lot de revistes, en el cas que sortiu premiáis. El termini per respondre
s'acabará el 30 de juny de 2005.

1. BouAzzer, Marroc
2. Broken Hill, NSW, Australia
3. Carrara, Italia
4. El Dragón Mine, Potosí, Solivia
5. El Horcajo, Ciudad Real, Espanya
6. Langban.Suéda
Es tracta, dones, d'associar locaiitats clássiques amb els seus minerals tipies. 7. Laurion, Grecia
A la següent llista, heu d'associar la localitat amb el seu mineral mes 8. Lengenbach, Binntal, Suíssa
característíc de la columna de la dreta. L'associació ha d'ésser un a un.
9. Michigan, EUA
10. Moctezuma, Méxic
Una vegada tingueu el passatemps resolt podeu enviar les vostres respostes 11. Mont Saint-Hilaire, Canadá
percorreu ordinari o e-mail a íes adreces seguents:
12. Muzo, Colombia
13. Norilsk, Rússia
David Hospital
Correu postal:
14. Rapid CreekArea, Yukon, Canadá
c/.FIoridablanca 96 3° 3a
15. Red Cloud Mine, Arizona, EUA
08015 Barcelona
16. Shinkolobwe, Shaba, Zaire
17. Sweet Home Mine, Colorado, EUA
david365@eresmas.net
E-ma¡l:
18.Trimouns,Ariége, Franca
19.Tsumeb, Namibia
Entre les persones que hagin encertat totes les respostes es sortejará un petit 20. Wagholi Quarry, Poona, india
lot de revistes estrangeres de minerals. Bona sort!
ínfomincr Febrer 2005 -Muig 2005
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A. Bastnaesita-(Ce)
B.Carletonita
C.Cavansita
D.Coure nadiu
E.Curita
F.Emmonsita
GEsperrilita
H.lmhofiía
I.Krutaiía
J. Lazulita
K. Ludlockita
L. Maragda
M. Paralaurionita
N. Piromorfita
O.Plom nadiu
P. Raspita
Q. Rodocrosita
R. Sulvanita
S. Wendwilsonita
T. Wulfenita

G€H€K QOO5
L'assemblea es va celebrar el dia 13 de gener del 2005, a les 20h en segona convocatoria, aprovant-se l'estat de
comptes de l'any 2004 ¡ el pressupost per a l'any 2005, segons el següent detall:

RESUMANY2004
INGRESSOS (•}

DESPESES (•)

Saldo a 01/01/2004

Devolució rebuts

647,40

Lloguerjlum.aigua.neteja.asseguranga

Rebuts Socis

>art 2005
fe

Venda Revistes a Socis
Venda Revistes extrange'
Venda Nomenklátors / Addendes/ pins/ g
Comissió llibres. Venda a Socis
Donacions Expominer

2.330,84
4.261,97

149,59

Subscripcions Revistes
Segells Correus

237,00
308,82

dquisicions Biblioteca

208,60

jó Infominers

Net Pires

1.244,19

ió / servéis / excursions

interessos C/C
TOTAL

i revistes extrangeres

SITUACIÓ PATRIMONI (EN

1.033,89
840,60
579,15

Fons Reserva Patrimoni

247,00

Biblioteca

143,78

Mobles

30,00

Aparells-

2.232,65

Dipósit Lloguer

14.495,48

Xarxa eléctrica
Fons Editorial

5.259,75

Varis
19.755,23

TOTAL

INGRESSOS (•)
Saldo a 01/01/2005
Quotes Socis
Venda Revistes a Socis
Venda:
Nomenklátors / Addendes/ pins/ gerres,
Net Fires
TOTAL
16.259,75
SOCIS
SOCIS A 01/01/2004
ALTES
BAIXES
SOCIS a 31/12/2004
QUOTES SOCIS 2005 (•)*

2004
42,00
36,60
48,40

+3,5 IPC
1,47
1,28
1,69

2005
43,50
37,90
50,00

700,00

c
rreus
Adquisícions Biblioteca
Confecció Infominers
Representació / servéis / excursions
Administrativa
Correu electrónic / Web
Material Oficina
Arxiu fotografié
Confecció Nomenklátors
Reparacions / manteniment
Divers
Registre Nominalia

2.500,00
400,00
6.218,00
160,00
400,00
500,00
1.200,00
1.200,00
871,00
550,00
500,00
200,00
300,00
300,00
100,75
160,00

TOTAL

16.259,75

a.asseguranca

' Recordem que tots els socis reben com a mínim 2 entrades gratuTtes per EXPOMINER per un valor de 18Jnfominer Febrer 2005 -Maig 2005
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de la
Soríida oficial del grup, de 2 dies de durada, on
es va fer un trebail de camp mineralógic per la
zona de ia Val d'Aran, fent recerca de les
explotacíons mineres de la comarca, a la vegada
que gaudíem deis meravellosos paratges de les
localitats per on anavem.
La primerat5|§rada k .varem fer a les mines
d'Estet, situad|| prop d'aquest poblé i just ai
davant de la mirto de Cierco, a i'a'tra banda de la
Noguera Ribagorcana.

minerlógica a la Val d'Aran.
Octubre del 2004 vitri, sense exfoliació aparent, que a hores d'ara
no hem aconseguir classif ¡car.
La segona parada, fou al túnel de Vielha, on
esperárem trobar alguna de les excei-lents
anotases que tots coneixem, pero íampoc la sort
estova del nostre costat. Les restes que encara
queden ja han estat molt remenades per les
moltes recerques f etes anteriorment. Només en
trobárem una, i va ser al local del grup, quan
esmicolant els exemplars que várem dur, va sortir.
Apart d'aixó, només quars, clorita, pirita i poques
coses mes.

El día era piujcs, la qual cosa dificultava la
recerca de minerals a Jes escombreres, on encara
trobárem aígunes peces de galena, esfalerita, Aíxí varem donar per f ¡naliízada ia primera
smithsonita, hidrozincifa, etc..., pero res que jornada d'aquesta sortida, amb un temps que no
tingues una qualifijt excepcional, encara que s'han acompanyava gens ni mica, pero que no ens va fer
trobat, no fa gátSe temps, cristalls forea bonics, perdre i'esperanca de que l'endema fora miilor
malgrat de no ésser massa grans .
temps i mes productiu. Un bon sopar en un I loe
molt acollidor a la iocalitat d'Escunhau va donar
Donades les paques probabiiitats de minorares el punt i seguit.
troballes en l'escombrera, decidírem provar sort
a les dues mines que ni havia.
La galería inferior, amb una entrada recta i unes
poques gaieríes transversals secundarles, no
presentava bones perspectives peí que fa a ¡a
troballa de minerals, ja que les parets eren
recobertes d'una capa calcaría, producte de la
continua filtrado d'aigua amb carbonats dissolts.
Encara trobárem aígunes vetes de galena i
esfalerita poc cristal-una, amb zones de material
d'oxidació, cristallets d'aragonita i perles de
caverna.

Es poden distingir tres tipus de formacions
geológiques amb mineralitzacions;
1 Ccssos hec*cméTf¡es de pegmatites amb quars,
microclina, schorl,|j|)bitay moscovita i granat
pirop. Actuatment sjjh éxptótats a prop de Les:
se n'extreu una rocítornamental anomenada BIau
Aran. S'hi poden trcoc- faciíment petits cristalis
de pirop i turmalina, així com agregats de
moscovita.

La galer.asuper.or presenta mes poss.b, .tats. A
—_««
2 Diversos d¡pesi^edimentQr,is_hexQ|at¡us
mes de les espec.es abans «mentades, hi ha unes
abandonáis de ZÁb-(Fe) , amb esfalerita,
mmeraiitzaaons de color blau mtens. d aspecte L'endema, de bon matí, sortírem de nou cap a la sm¡thsomta, galenaPfrita, situats entre Bossóst
recerca. El día naixia radiant, encara que la neu
era de ben a prop, a poca aleada d'on érem, fet
que desaconseüava anar a alguns deis ¡ndrets que
teníem previstos.
Així, ens dirigírem cap a la mina «Victoria», una
mica mes enllá.d'•'
Sus. Abans, en un revolt
dei camí, a i'rndrepnnomanat Taishoéres, ens vam
atorar en un af iorament de pirita, on es poden
recollír cristalls cübics f ins d'uns 3 mm d'aresta.
Després vam tornar a! camí principal, una pista |
forestal que va d'Arra
o Bossóst, f ins |
arribar a la mina «Victoria».
L'antic districte míner de Bossóst es localitza a
l'extrem nord-qccidenta! de Catalunya, a la
comarca pirinenca de ia Val d'Aran. La geoiogia
de la regió ve dominada per un dom metamórf ¡c
hercinia d'alta temperatura i baixa presió, amb
micasquists, migmatites i petits cossos intrusius
de pegmatites. Esta recobert per un sinciinori
pissarrós siluro-devonia amb alguns niveils
carbonatats, on el metamórf isme es molt baix o
nul. A ia part sud de la valí aflora extensament el
batóiit granodiorític tardihercinia de ía AAaladeta.
memMsm&~m?&wammmsi^®iím
inlomincr Fsbrer 2005-Maig 2005
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FRANGE

LES

Q

ARRES

Garona
rivera

VIELHA

^ • Nere Rivera
i Arres. En les pissarres negres que envolten la
mineralització s'hi troba graf it, una mica de sof re
nadíu i auricalcita. En les roques metamórf iques
infrajacents hi ha almandina, cordierita i
tremolita. A mes, alguns dics de pegmatita
encaixats en la mineralització contenen petits
cristalls i macies de molt bona qualitat de gahnita
(varietat creitonita).

muntanya amunt, explorant les escombreres de
cada una, i avaluant les seves possibilitats. La mes
prof itosa va ésser f inalment ladel nivel I inferior,
on a mes de galena, hidrozincita, pirita, mica,
esfaierita, quars, i d'altres especies, gaudirem
del trobament de mostres de gahnita, demoit
bona qualitat, ben cristal-litzades, andalusita,
encara que bastant degradada, granats.

3 Venes de quars hidrotermal de típus aipí en
pórf irs granodiorítics, locaiitzats al sud de vielha,
a la periferia del batólit de la Maladeta. A la
part alta del riu Nere hi apareixen interessants
mostres ben cristal-litzades de quars i anatasa,
així com també clorita, dolomita, i ocasionalmen.
rútil.

En fi, que sembiava que íes trobaiies per fi
arribaven.

El Conselh Generan d'Aran ha transformat en
una ruta turística, on els interessats poden fer
una visita guiada per totes les instaHacions,
passant per les diferents bocamines que hi ha,
tot seguint el comí senyalat,
En aquesta aleada de la tardor ja no s'ofereix
aquest servei, i tot sois várem seguir la ruta,

|

Aix! várem passar la majar part del matí, i cap al
migdia, vam tornar cap a Arres de Sus, i d'aquí, a
Arres de Jos. Sabíem, per referéncies
bibliograf iques, que prop d'aquest nucli es troba
la mina «Solitaria», encara que no coneixíem la
seva localització excacta.
Pero la vam trobar, després de provar sort per
altres llocs, agaf ant un camí que surt del mateix
poblé i passa per uns quants prats, f ins arribar a
una zona rocallosa, darrera de la qual hi ha la
mina, amb unes escombreres encara f orea grans
i unes poques galeries (vam localitzar tres, una
inundada i dues en molt bon estat). Aquesta mina
es mes pobre en especies que la «Victoria».
Les mes abundants son ¡a galena i i'esfaierita, no
hi ha gahnita, pero en canvi vam trobar turmalina
negra ben cristal-litzada, amb quars i moscovita.
Les gaierres de la mina, també en bon estat,
mostren possibilitats.
El temps s'ens aeabava. Era hora de tornar a casa,
no sense prometre entre nosaltres que aixó
s'havia de repetir. No várem dir adéu, tan sois
f ins després.

taibmmer Febrer 2003 -Mixig 2005

Novembre del 2004
Com cada any, a primers de novembre, tots els afeccionats i amants
de la mineralogía, esperem el gran esdeveniment que suposa Expominer. Aquest any van ser els dies 12, 13 i 14 de novembre els
escollits per celebrar aquesta gran fira, grácies a la qual ens
assabentem de les ultimes novetats mineralógíques i especialment
del que s'ha pogut veure a la fira europea mes important: Munic.
Cal dir, de totes formes, que estem notant un augment d'estends
dedicáis a la bijuteria ¡a les 'pedrés mágiquesVta qual cosa fá.que
el carácter cientific de latirá yagi en disminudó; Un altre 'sensació'
que tenim es que també; augmenten eis estands que només son
una acumulado de 'pedrés', on no hi ha cap mena d'etiquetatge on
hi figurín especie mineral, localitat (aqüestes dues son el mínim
que es pot demanar) i preu. Creiem que seria una altra manera de
fer 'cultura1, d'apropar la ciencia a aquells que no están acostumats
a veure 'minerals' cada día i els permetria identificar almenys algunes
de les especies mes comunes.
Pero no tot son sensacions 'no positives'.;Tafnbé ens va agradar
tornar a gaudir de les exposicions sobre dinosauris i de la magnífica reproducció d'una mandíbula sencera de tauró. I de Festand de
I'ABAC, ón a hores deterrninades s'ensenyava a la gent la técnica
de la batea de l'or. I el que ens va sorprendre va ser la paradeta on,
per preus que anaven deis tres ais vint euros, podies triar una 'bola'
i mitjanganí una tenalla gegant, te la obrien i apareixien boniques
geodes de quars i calcedonia. J?
Sens dubíe, va ser un éxitde públic : poques estones estava ia
paradeta buida de gent. fíreiem que ha siguí unes de les idees

comerciáis mes encertades de les ultimes fíres. Va ser una
demostrado de que en el comerg de minerals no toí está ¡nventat i
que amb una mica d'enginy es poden fer coses innovadores.
Comentem ara el que es va poder veure, mineralógicament parlaní.
Es van poder veure en mote estands les magnifiques estibines
xineses, amb cristalls enormes i d'una gran brillantor. També
fluorapofíl.lites de l'índia en hábitus no gens corrent fins ara. De
Namibia, hi havía loís de fluoritas amb cristalls transparents ¡ de

Infomincr Octubre 2004 -Fcbrer 2005
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bon tamany. De Zomba, a Malawi, egirines a preus raonables.
L'estand deis comerciants russos estava proveTt de minerals de la
famosa península de Kola, forga rars de veure aquí, com les
perowskites. De Portugal, metaautunites amb uranocircites amb
torga cristalls i que es podien veure a 'ul! nú'. I d'Eslováquia, unes
kermesites en feixos molt espectaculars. També es podien veure
en un estand d'un xinés peces de gran tamany de casiterites en pie
d'estany, fluorites, calcites, quarsos i piromorfites d'aqueil país que
van teñir molt d'éxit.Tant, que l'esiand va tancar abans d'hora perqué
ja havia venut tot el seu material. Sens dubte, la bona relació qualitatpreu i íes ganes de vendré per liquidar el material i no tornar-lo a
portar a la Xina van ser Íes causes.
També van poder veure les sempre presente vanadinites, cerussites,
atzurites i anglessítes marroquines, els cinabris xinesos, l'or d'Estats
Units ¡ els lapislázulis ¡ aiguamarines pakístanesos.

A nivell nacional hem de destacar les bavenites de Cadalso de los
Vidrios (Madrid), considerades com unes de les millor cristal.lítzades
del món. El preu. pero, era bastant alt, seguramení per ser material
espanyol i novetat.
També hi vem poder veure epsomites de Catalayud, a preus molt
raonables (entre 5 ¡ 10 euros).
De Galicia hi havia les famoses torbenites ¡ metatorbeniíes; del
País Base, concretament de la mina Troya, les conegudes
esfalerites. I de Navajún, La Rioja, les pirites que sempre atrauen
per la seva perfecció i per les diferents combinacions de cristalls.
En general, es pot dir que va ser una fira on ia gent comentava que
no hi havia gaires novetats : ni en especies mineralógiques ni en
nous estands que oferissin material poc vist. Pero, com cada any,
sí va haver moít de públic durant els tres dies.

lafcnuncr Octabrc 2004 -Febrer 2005
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Crónica de la sortida a la pedrera Massabé. Sils (La Selva)
Desserribre del 2004 Sortida oficial del Crup, amb un marcat
objectiu de divulgado, on fins els mes
petits integrants del la nostra entitat
va provar sort en la recerca de quars,
ortóclasi i mica que es pot trobar a l'explotació.

ametistats, petits pero de bona factura, lletosos amb creixements paral-lels,
altres de fumats i d'una foscor i lluentor prou atractiva, ortóclasis senzilles i
maclades, de cares ben acabades i lluentes, encara que no massa grosses.

Un bon dia per la recerca, amb forca
sol i un nombrós nombre de membres.
Tot i seguit a la trobada, a la entrada
de la mateixa pedrera, ens disposarem
a escampar-nos per tota la zona.

No es va trobar cap peca espectacular,
pero com ja sabem tots, aixó només es
qüestió de sort, així que com diem sempre, la propera será millor.

Es van localitzar pegmatites, algunes de
les quals ja havien estat remenades i
no presentaven bones perspectives. Les
miílors troballes eren disseminades peí
térra, en mitg del sauló.
Uns amb mes sort i altres amb menys,
anaven sortint algunes peces, ben acabades, per incloureu-les a les col-leccions. Alguns cristaüs de quars

Infomincr Octubre 2004 -Febrer 2005
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Fou una sorpresa molt ben rebuda. Una nova fira de minerais a les rodalies de Barcelona. Dones hem de veure
com es aquesta fira, de dos dies de durada. Així que
várem fer un volt per veure com era.
Dones era aixo ; tai i com; es presen
on les entitats culturáis, botiguc
blacló exposaven les §8ves es?-?
treballs artesans i espectacies en
de ia atenta m¡i!. '-elqueveníem
rada deis visitants, que no perdien <
a buscar, alguns de!s nostres socis
•panysques'havien afegit a ¡a festa i exposavc^ £ ía;venda un boa ;v/ontali de minerals, que he de dir, no
forma avisa, i que es podía trabar forca qi _; ititat de minerals de
bona qualitat a uns molt bons pre |
i si penseu que aquí acabava totjíneu errats, Encara
faltava el millón Una exposicio'de minerals í fossils,
majoritariáment provinents de la co!-ieccío particular

!

d'un verde la poblado que vol éssera l'anonimat, forca
eressant, en la que destacaven una bona represen:ió d'ous de dínosaure, diverses-.peces de mineral i
a. Sí, ató mateix, heu iiegit

estes línies, animem ais promotors d'aquesta
a la continu'ftat, ja que es un bon exempie a
ondre ia-mineralogia per arreu de Catalunya.
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