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PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS
A la nostra Seu Social, a partir de les 19.30h
Maig
5 Mercadet d'intercanvi de minerals. «ft:
íis»
12 Aquest día el local estará tancat perqué estarem al Centre
Cívic Cotxeres de Sants fent el muntaíge de "Mineralexpo".
19 Sessió orientativa fotografía digital. :
26 Reunió al voltant deis "Binos".
Juny
2 Mercadet d'intercanvi de minerals.
9 Emissió audiovisual d'excursions del Grup, a carree d'en
Margal Vera.
16 Celebrarem la Verbena Pedrera, amb coques, refrescos i
cava.
23
El local estará tancat.
30 Reunió al voltant deis "Binos".

§

Juliol
7 Mercadet d'intercanvi de minerals|
14 Reunió al voltant deis "Binos". ¿i
E! local estará tancat per vacances fins el dia 7 de setembre.
Setembre
8 Mercadet d'intercanvi de minerals.

15 Emissió visual de minerals, a carree d'en Josep Lluís Garrido.
22 Tertulies mineralógiques i determinado d'espécies minerals.
29 Reunió al voltant deis "Binos".
A van? Octubre
K6• Mercadet d'intercanvi de minerals
FIRES:
Els dies 13, 14 i 15 de Maig celebrarem la Borsa Exposició
"Mineralexpo" al Centre Clvic de les Cotxeres de Sants.
EXCURSIONS:
Maig 7.- Mina Elvira de Bruguers. Recerca de minerals del grup
delsfosfats. Contactar amb en Josep Lluís Garrido, tei: 93.408.49.36.
Fináis de juny.- Recordem que estem preparan! una visita facultativa dels;:socis del Grup a la Fira de Santa Maria de les Mines
(Franca). Els interessats contacteu amb en Manel Moreno, tel:
93.477.38.90 eí mes aviat possible.
Setembre 18.- Monteada i Reixac. Recerca de fosfats. Contacteu
amb en Manei Moreno, tel: 93.477.38.90.
NOTA: Per participar a les excursions cal dur el rebut de la quota
de soci de l'any en curs. El guia de IBS excursions no es
responsabíiitzará deis danys i perjudicis deriváis d'accidents que
poguessin succeir a causa de les negiigéncies deis participants,
essent ¡"única responsabtliíat del soci. familiars o amics
acompanyants. La participado a les excursions implica, dones,
l'acceptació irrevocable d'aquesta normativa.

f
INTERNACIONAL
BORSA EXPOSICIÓ DE MINERALS, FOSSILS I NATURA
CENTRl CÍVIC - COTXERES DE SANTS, BARCELONA
Carrer de Sants, 79
PARKING Placa de Sants- METRO LÍNIAI i V - BUS 56, 57,157

ENTRADA LLIURE
EXPOSICIÓ FOTOGRÁFICA DE MICROMINERALS
Dr. Manuel Massoliver (Museu de Ciéncies Naturals)
EXPOSICIÓ Filatelia Í Minerals. per Marcal Vera (G.M.C.)
HERRERRASAURIO reprodúcelo a tamany natural
Entrada gratuita per al Museu de Ciéncies Naturals de la Ciutadella.
Demaneu-la a la taula del Grup.

Divendres: 17-20 hores. Dissabte: 10 a 20 hores. Diumenge: 10 -19 hores.

88 metres de FIRA. Recerca amb Batea de l'or. Els millors expositors d'Espanya
ORGANITZAT PEL GRUP MINERALÓGIC CÁTALA

JORNADES MINERALÓGIQUES DE CATALUNYA
11 de maig a Iesl9:30, a la sala de projeccions del Centre Cívic
Mon Mineral en 3 dimensions. Joan Astor (Grup Mineralógic Cátala)
Itifominer Febrer 20Q1) -Maig 2005
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El local del grup es el lloc on ens reunim cada dijous al vespre per fer tot
un seguit d'activitats, com mercadets,
on podem canviar o adquirir mostres
de soci a soci, identificar les nostres
troballes, gandir de les publicacions
rebudes, veure documentáis i sortides
del Grup per vídeo, i tot un seguit d'activitats que fan mes atractiva la nostra afició. Gaudiu-lo.

CRÓNICA DE L'EXCURSIO A GUALBA DE DALT:

I

20 DE \LARC DE 2005.

Com cada any hemfet una excursió a Gualba de Dalí; intentem anar-hi una o dues vegades, per tal de donar a coneixer ais
socis nouvinguts un indret del Nostre País on encara podem trabar alguns exemplars de silicats, sulfurs i carbonats. Ais que
japortem anys anant'hi, també ens agrada donar un tomb per aquest meravellós indret, ja siguí per gandir del paisatge i de
l'esperit de companyerisme, com per intentar millorar els minerals de les nostres colleccions.
Aquest día, vem trabar molibdenita, en petites clapes, serpentina, crisótil, magnetita, pirrotina i wollastonita, pero en
contades peces, descobertes a base de mirar i molt rebuscar entre la gran quantitat de pedrés que hi ha.
Jordi Coca i Navarro
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¿anude* ¿
Crónica de la sortida minerlógica a la
Mina Juanita. Collserola
A lo largo de la Sierra de Collserola, existen varios afloramientos minerales, donde todavía hoy se pueden encontrar algunas especies minerales interesantes (la mayor parte de ellas en forma de "micros"), que con la ayuda de una buena lupa, nos pueden descubrir algunas bellezas que nos adentran en otro mundo.

guno de bella factura, aunque más habitualmente en forma de pátinas.

Algo más arriba, siguiendo la mínima corriente de agua
que a veces existe, se encuentran bloques de calcita con
incrustaciones de esfalerita, que tratada con ácido para
eliminar la calcita, puede aparecer en forma cristalizada.
La máxima de estos rincones, amparados dentro de una En algunas ocasiones hemos encontrado geodas con
zona protegida, es la del respeto hacia la naturaleza que smithsonita e hidrocincita.
nos rodea, sea cual fuere su origen, ya sea animal, vegetal o mineral, conservando un especial cuidado en la limpieza.
El primer objetivo de nuestro recorrido es la Mina Juanita. Hemos realizado tres salidas como trabajo de campo
a este yacimiento.
El itinerario empieza al final de la calle de la Font del
Lleó, en Pedralbes. Desde allí se asciende por un sendero de pronunciada pendiente hasta llegar a la Carretera
de las Aguas. También se puede acceder siguiendo ésta
desde Sant Pere Mártir o desde ¡a Carretera de Vallvidrera. A unos 600 metros desde el primer punto, al llegar a
una curva, encontramos abajo la escombrera y en dirección a la cima, los restos de la mina, con un tapiz lleno de
colores, producto de la alteración de los minerales existentes.
A pocos metros aparecen las bocaminas. La primera es
una antigua mina de agua (la Font del Ferro), que se perEntre las negras y compactas pizarras, se encuentran cris- dió con las labores mineras. Un poco más arriba, aparetales de quiastolita, algunas de ellas macladas en cruz, ce una abertura que buza hacia abajo, derivándose en
aunque el tamaño no supera los pocos milímetros. Entre dos pequeñas galerías. Buen sitio para descansar y relas limonitas hemos localizado goethitas y hematites, al- poner fuerzas.
La galería de la derecha, de unos 20 metros de profundidad, aparece inundada de barro en la entrada. En su interior localizamos yesos procedentes de la descomposición de la pirita, y filones de calcita, aparentemente estériles.
La otra galería, no mucho más larga que la anterior, está
llena de escombros y piedras sueltas. Se encuentran ya
filones de pirita y esfalerita.
En el exterior también aparecen filones de cuarzo, pirita,
galena y esfalerita. Otra especie localizada podría ser la
pirrotina, ya que las muestras son atraídas por un imán.
En dirección a la cumbre, encontramos algunas manchas
Infominer Febrer 2005 -Maig 2005
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amarillas (que podría ser azufre por descomposición) y
filones de cuarzo con marcasita, parcialmente descompuesta, con algunos cristales de yeso que se convierten
en polvo a nada que se toquen.
Las pizarras grafitosas de la parte superior contienen gran
cantidad de cristales de quiastolita.
Tras acabar de subir por la mina, vamos encontrando pequeñas catas, fruto de prospecciones para intentar continuar la explotación.
Aquí finaliza la búsqueda. Si no se quiere bajar por el
mismo sitio, se puede seguir por la carena en cualquiera
de las dos direcciones para continuar con un grato paseo, desde donde se observa una buena vista, que en
los días claros proporciona bellas fotografías.
La breve y resumida historia de la mina se remonta al
año 1898, cuando el Sr. C.B. desea adquirir 12 pertenencias mineras con el nombre de Santa Catalina, para
la explotación de cobre, en el lugar llamado la Fuente
del León de Pedralbes, en el término municipal de Sarria.
No fue hasta 1901 cuando J.T.O. adquiere las 12 pertenencias, con el nombre de Mina Juanita, para explotar
plomo argentífero y cobre. En el año 1917, R.Z. vuelve a
adquirirlas para la explotación de mineral de plomo.
La poca importancia de la explotación debió acelerar el
abandono y cierre, pero los pocos indicios encontrados,
pueden ser suficientemente interesantes para un coleccionista y estudioso del tema.
Nuria Tomás

Iníbminer Febrer 2005-Maig 2005
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ra de Qant
Cetoni
Mar? del 2005
Una vegada mes, i van vint-i-set.
ens vem aplegar tots els
col.leccionistes de minerals el primer diumenge del mes de marc a
l'Ateneu de Sant Celoni,

veure) a preus mes que raonables.
També poldervaartítes sud-africanes (de la mina N'Chwaning) i minerals acompanyants com la bultfoníeínita i rettringita; i una peca
de sperrylita amb diversos cristalls
Sempre esperem aquesta fira amb de mida petita pero a bon preu.
expecíació i curiositat. Es una fira
una mica atípíca: prácticament no- I de peces sempre presents, h¡ hamés hi ha minerals i molt poca bi- via material del Brasil (turmalines,
juteria; i aixó ais afeccionáis a la quarsos i ametistes, distenes), del ser comentada per molta gent que
mineralogía en agrada perqué no Pakistá (maragdes), de laXina (ci- passava per allá.
ens 'dístreu' de la nostra 'feina'.A nabris, scheelítes, estibines), d'el
mes, sempre hi ha novetats que Marroc (vanadinites, cerussites, A mes deis stands deis comerciencara no s'han vist i que prove- anglessites, atzurites, talmessites, ants, a Sant Celoni també h¡ ponen de fires europees, com la rossassites). I
sen
'paradeta'
alguns
famossíssíma de Munich, i americol.íeccionistes. I s'hi peden veucanes com la de Tucson. Aquest
re des de peces com les fluorites
any, pero, no ens ha donat la sende Papiol, els quarsos de Sils, les
sació de que hi hagués gaires peinessites, calcites i wollastonites
ces noves.
de Gualba i les plaíes de Falset,
fins a d'altres mes 'cares' de veuVem poder veure zinnwaldites de
re com una pega amb cristallets
Minas Gerais (Brasil) i nefelínes
de galena de la mina 'La
(no gaire vistoses pero rares de
Martorellense' molt interessants
des del puní de vista de la mineralogía catalana.
En un parell de stands hi havia material bibliográfic sobre minerals.
Llibres, articles, separates i revistes relacionats amb el món de la
mineralogía, la paleontología, la
geología i la muntanya en geneial.
Des de les publicacions mes modernes, com una 'Enciclopedia de
los Minerales' forca ¡nteressant
amb fotografíes de minerals rars
poc fotografiáis, fíns a veritables
peces de bibliófil com l'edició facsímil de l'obra 'De Re Metallica',
exposada al nostre stand i que va
Infommer Octubre 2004 -Febrer 2005
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També cal esmentar la presencia
de tres o quatre expositors on la
sistemática era l'estrella del stand,
Minerals rars de noms impronunciables o minerals mes comuns
que necessiten de l'ajut de la lupa
per poder ser vistos en tot el seu
esplendor.
Es una altra manera de reconéixer minerals que, si només ens fixéssim en el tamany deis cristalls,
mai no sabríem identificar.

m

duír a la gent al món deis minerals.

™^ Com podeu comprovar, tot forca
'4 interessant. Sempre es un plaer
Sfífl anar a la fira de Sant Celoni. Va
ser, com sempre, un éxit de públic. La gent li té una estimació especial.
Es la fira deis col.leccionist.es, es
la nostra fira, es en la que ens sentim mes a gust (sense menysprear a les altres), en la que disfrutem
perqué ens retrobem amb vells
amics que mai no falten a aquesta reunió.
amb cristalls de mida gran pero
el preu de la qual només está a
l'abast d'uns pocs.
I si parlem d'identificació de minerals, hem de parlar de la travessa mineralógica.
Com cada any, es va fer aquesta
'juguesca' on hi havia peces fácils d'endevinar i d'altres que re- NO podrem anar a quaísevol alíra
querien de mes coneixements f¡ra pero a Sant Celoni femtotsels
per poder-les identificar.
possibles per a no faltar-hi.

Per aixó, seria interessant que algún d'aquests expositors portessin una lupa binocular i permetessin al visitant veure i admirar
aqüestes peces.

com a punt final d'aquesta crónii ca, desitjar a la nova fira de Sants
que es celebrará els dies 13-1415 de Maig tots els éxits que fins
ara ha tingut la fira de Sant Celoni.

De ben segur que l'afició per
aqüestes petites peces (micromounts) augmentaría i, sovint, la
seva relació qualitat-preu fa que pjnalment es va fer l'escrutini i
la gent es decanti per aquest C0mprovació de les paperetes i el
tamany de peca abans que una guanyador va ser en JoanAbella.
També en Joan Abella es va endur el premi a la millor pega exposada, amb una inessita de Gualba.
I per acabar, esmentarem el stand
de I'ABAC, dedicat a la batea de
l'or, on es proposaven sortides per
aprendre aquesta técnica. Es el
segon any que els veiem per Sant
Celoni i es una altra forma d'introInfominer Octubre 2004 -Febrer2005

LES SORTIDES I ELS
TEEBALLS D£ CAMP
Sortida a Anglés

1

REPORTATGE DE LA VISITA A L'EXPOSICIO CONMEMORATIVA
DELS 25 ANYS DEL TANCAMENT DE LES MINES D'OSOR.
A través d'Internet ens várem assabentar que a la Vita d'Anglés, ais jardins de Can Cendra, en una antiga
casa senyorial que ara pertany a
l'Ajuntament, es celebrava aquesta
exposició ¡ la seva cloenda era el 23
de Gener d'enguany.

El dia 23 al matí ens h¡ várem presentar en representado de la nostra
Entitat, essent atesos pels Srs. José
Luís Montoto, l'últim encarregat de
les mines, i Emili Rams, ex responsable del Laboratori de la Planta de
Concentrado de Mineral.

Infominer Maie-Seíembre 2005
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Els vam entregar dues Revistes nostres de l'any 1998, on apareix publicat l'article "Les Mines d'Osor" i ells
ens van obsequiar amb un exemplar
del llibre i un DVD de "Les Mines
d'Osor -Imatges i Records", per a la
nostra Biblioteca.

AgraTm a tots dos la deferencia que
van teñir amb nosaltres dones a la
vegada que ens acompanyaven i
ens mostraven la magnífica exposició ens anaven explicant diferente
vivéncies i anécdotes d'ells i deis
seus companys a la mina, el com i
el per qué de les eines que utilitzaven i una cronología de les labors
mineres per a l'extracció de la fluorita.

Per últim, cal dir que el Sr. Emili
Rams ens va informar del projecte
de l'Ajuntament d'Anglés de crear un
Museu de les Mines d'Osor i d'altres
mines situades al seu terme municipal i rodalies. Per la nostra part l¡ vam
dir que podien comptar amb la nostra col-laborado i recolzament per
portar a bon terme l'esmentat projecte.

A l'entrada de l'Exposició, hi havia
una acurada reproducció d'una galería de la mina, de 6x4 metres aproximadament, amb rails, vagoneta,
lampares, tota mena d'eines i un
curios i arcaic teléfon fet de ferro
(vegeu fotos).
d'una de les principáis mines del
nostre País; per tant, aplaudim
A continuado s'entrava a una gran aquesta iniciativa i felicitem els seus
sala on hi havia panells amb fotogra- entusiastes promotors.
fíes, vitrines amb tota mena de documentado, diversos exemplars de
fluorita, esfalerita, galena i barita, una
coHecció de les diverses lampares
de miner fetes servir al llarg de gairebé un segle; esclops, sabates i
botes, vestits, etc...

Per Nuria Godall Andreu i Jordi
Coca Navarro.

Tots aqueIJs socis ¡nteressats en el
llibre i DVD, us podeu adregar a

Finalments'arribava a una altra sala
on es projectava, amb pantalla gran,
el DVD que es forga interessant al
igual que el llibret commemoratiu
editat.

L'ARXIU HISTORIO,
Plaga de la Vila, n° 2, 1er 1a, 17160
ANCLES (GIRONA).

Volem fer notar l'agradable sorpresa que ens va causar l'acurada presentado d'aquesta exposició, on es
reflectia amb total encert el record

E-mail:
Arxiuhistoric@viladangles.com.
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