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ezpoMIlER 05
1TOX Borsa Exposioio
de Minerals i Fossils

2a TROBADA DE MINERALS A
LA PALMA DE CERVELLÓ

22 i 23 d'Octubre: Es celebrará una
«trabada de rWnerals» amb exposicions
i altres actes'a La Palma de Cervelló,
organitzada per I'Associació de
Comercíants de La Palma amb les
col.laboracions de TAjuntament de la Vila
i del Grup Mineralógic Cátala. Horari: de
12 a 20 hrs. el dissabte i de 10 a 20 hrs.
el diumenge. Per a mes informació
consulteu a Internet

www.minerpalma.com.

PIRA DEBUSCADRS

I Font i Altaba
emfd-iogroíia i mineralogía

Comuniquen) a tots el socis la seva defunció el
passat 30 d'abril. Transmetem el nostre pesar ais
seus familiars i amics per la seva pérdua. El món
de la mincialugia esta fle ÜOl.
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Nuevo mineral lunar.
Machine, 28/04/2004 (10:22).

La Academia Nacional de Ciencias
estadounidense acaba de informar
del descubrimiento de un nuevo
minara! lunar.

I

Descubierto en el meteorito
280", procedente de nuestro
y que se estrelló en la Tiera en el
año 2000, ei nuevo mineral ha sido
bautizado como "hapkeite" en honor
al científico Bruce Hapke.

Bruce Hapke predijo hace 30
la existencia del mineral en la Luna,
compuesto de y y
tiene su origen cuando a
en la superficie lunar,

partículas de 0,1 milímetros de a de
100,000 Km/h derriten y ocasionando
químicos y estructurales que no se dan en la tierra, ai
"Hapkeite",



PKOGKAMACIO b'ACTIVITATS
A la nostra Seu Social, a partir de les 19.30h

Octubre : ;

13 Projecció del documental "Diamants"
20 Determinació d'espécies minerals, '", ..•; ¡ |
27 Reunió al voltant deis «Binos». Porteu micros.

Novembre
3 Mercadet d'intercanvi de minerals.
10 ¡Atenció! El local estará tancat perqué estarem preparant el
nostre stand a Expominer.
17 Tertulies mineralógiques i canvi d'ímpressions sobre les
nostres vivéncies a la passada fira d'Expominer.
24 Reunió al voltant deis «Binos». J^

Desembre
1 Mercadet d'intercanvi de minerals.; i ;H S
15 Determinació d'espécies minerais.
22 Tertálies mineralógiques.

Nota: Els dijous 29 de desembre de 2005 i 5 de gener de 2006,
el local estará tancat. ,/'

Gener de 2006 J:

12 Assemblea General Ordinaria. A les 19.30 hrs. en primera
convocatoria i a les 20 hrs. en segona, amb el següent ordre del
dia: presentado i aprovació, si s'escau, de l'estat de comptes de
l'any 2005, del pressupost del 2006 i torn de precs i preguntes.
19 Tertulies mineralógiques.
26 Determinació d'espécies minerals.

Febrer \^
2 Mercadet d'intercanvi de minerals.

PIRES:

22 \3 d'Octubre: Es celebrará una «trabada de minerals» amb
exposieions i altres actes a La Palma de Cervelló, organitzada per
i'Associactó de Comerciants de La Palma amb les col.laboracions
de l'Ajuntament de;;ia Vila \l Grup Mineralógic Cátala. Horari: de
12 a 20 hrs. el dissabte i de 10 a 20 hrs. el diumenge. Per a mes
informació consulteu a Internet www.minerpalma.com.

11,12 i 13 de Novembre: EXPOMINER 29a EDICIÓ. Al Palau Piral
núrn. 6 de la Fira de Mostres de Barcelona (MontjuTc).Amb la present
circular us enviem dues invitacions.

3,4 i 5 de Marg: MINERALEXPO SANTS. Es celebrará a l'auditori
del Centre Cívic de les Cotxeres de Sants (Barcelona). Tindreu
mes informació al proper Infominer del mes de febrer del 2006.

EXCURSIONS:

Gener 14 ó el 15.- Mina Atrevida de Vimbodí. Minerals: Sulfurs de
Pb, Cu, Ni, Co, etc, Com ja es tradicional es celebrará un diñar de
germanor amb calcetada al restaurant del davant de l'entrada del
Monestir de Poblet. Contactar amb Eugeni Bareche al teléfon
93.455.69.13 amb 4-6 dies d'antelació per confirmar la vostra
assisténcia.

NOTA: Per participar a les excursions cal dur el rebut de la quota
de soci de l'any en curs. El guia de les excursions no es
responsabilitzará deis danys i perjudicis derivats d'accidents que
poguessin succe'ír a causa de les negligéncies deis participants,
essent Túnica responsabilitat del soci, familiars,o amics
acompanyants. La participado a les excursions implica, dones,
Pacceptació irrevocable d'aquesta normativa.

"

TIERRA NEGRA
DIRECCIO I GUIO:
RICARDO ISCAR
92 MINliTS
ESPAÑA. 2005

Debut en l'ámbit del ilarg-
metratge del director Ricardo
íscar. i que neix en el marc de
Táctil! Máster en Documenta]
de Creació de l'IDEC de la
Universitat Pompeu Fabra.
Aquest documental ens
explica la vida sota i sobre
térra deis miners del carbó de
nord de Lleó. Les vivéncies
personáis les expliquen en
primera persona i també
expliquen els métodes de

treball que utilitzen i els perills que
corren. Les imatges a l'interior de la
mina son realment espectaculars i
transmeten la dura vida del minaire.
amb les seves pors, els seus morts i
les seves il-lusions. Reflexa
nítidament el declivi de T explotado
del carbó i el futur incert ni>p ^r°rn

aqüestes colónies mineres. No us la
perdeu. La película s'está projectant
ais cinemes YELMO ICARIA, pero
potser a I'hora de llegir aquesta nota
ja no es projecta.

Joan Rosell



Les sortídes i els
trébolIs de Camp

Ogassa. La ruta del ferro

Les mines d'Ogassa van iniciar l'explota-
ció de carbó l'any 1761 i les van tancar
l'any 1967. L'activitat minera va promoure
la construcció de colónies mineres, com
la del Prat del Pinter, i al voltant d'ella els
servéis civils i religiosos que els treballa-
dors demanaven. La construcció del fer-
rocarril (ruta del ferro) va afavorir l'expan-
sió de la companyia minera i la obertura
de noves galeries.

L'extracció del mineral de carbó es feia
des-de mines que enfonsaven forca, i que
eren ventiiades amb bombes cap l'interi-
or, a la vegada que s'havia de extreure l'ai-
gua que s'anava acumulant amb unes al-
tres bombes. La feina era molt dura. Les
capes del carbó eren inclinades fet, que
obligava a fer un enreixat de galeries per
aprofitar al máxim amb el mínim de risc.

El mineral, que sortia fora de la mina per vagonetes, tenia una
riquesa en carbón! major del 75%, arribant en ocasions fins a un
90%.

Les instal-lacions encara hi son, i, segons la Guia del Race,
han estat restaurades i acondicionades peí turisme, pero la re-
alitat es que quan vam arribar tot era tancat. El mateix Alcalde
de la poblado ens va dir que la publicado en la guia s'havia
avancat, ja que encara no hi havia accés. Es mes exacta la
informado de la Guia de Mines i Museus de Geología i Minería,
que ens indica que s'esta treballant en la seva recuperado.
Esperem que ven aviat es pugui gaudir de la historia del nostre
patrimoni miner. En fi, que fent un passseig, vam gaudir del
meravellós paisatge de la zona mentre buscávem les diferents
entrades a les mines, que eren tancades i barrades.

Neus Rivera

Infbminer Ma¡g-Sítente IW Pili,
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MineralExpo Sants 2005
Crónica de la fira

Els 80 metres de la fira estaven repartits entre 20
sitors, 2 deis quals eren estrangers La dltribul
metres peí material exposat fou la següent 70

fóssils' 4

°

aitra amb una expectació nombrosa,

sortides minaralógiques a carreo d



També es van exposar un conjunt de fotografíes de M¡-
crominerals d'en Manel Masoliver, i es podía contem-
plar sobre una pantalla d'ordinador, amb unes ulleres
especiáis, tota una col-lecció de fotografíes de minerals
en tres dimensions realitzades per en Joan Astor.

Cal fer menció especial a l'exemplar de "Herrerasaurius"
a mida natural.

El local era molt adient, ja que la seva amplitud i llumi-
nositat deixaven que el públic visitant pogués moure's i
acostar-se a les taules amb forca comoditat.

Eis expositors, molt motiváis per aquesta novetat varen
mostrar el seu millor material, fet que van agraír els visi-
tants, demostrant el seu interés amb forces adquisici-
ons que els costava molt de triar.

L'oferta de qualitat no va faltar. I encara que els preus
son els que son, tots varem trobar novetats per les nos-
tres col-leccions o millores deis exemplars que ja te-
nim.

La sistemática estava molt present, com a la fira de Sant
Celoni, pero gaudint de millor possibilitat de selecció,
tant per la quantitat com per l'accés.

L'únic punt feble va ésser la data, ja que el pont del di-
lluns va fer que l'assisténcia de visitants no fos l'espe-
rada.

Aquesta primera edició de la Mineralexpo Barcelona,
deixa ciar, que será una fira de referencia i d'obligada
assisténcia.

Jordi Pi
Marcal Vera
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Les sortides i els
trébolIs de Camp

Sortida a la Qarrotxa
Es potfervacances, gaudir de tranquil-
litat, de natura i de ia nostra aficció ??
Dons sí. La Garrotxa es un exemple per
passar uns dies gaudint de tot ailó que
ens agrada.

La zona volcánica de la Garrotxa, la mi-
llor reresentació d'aquesttipus de la pe-
nínsula Ibérica i declarada Pare Natural
des-del'any 1982, té una extensió de 12
Ha. amb uns 38 cons volcánics. Es po-
den destacar el volca del Montsacopa,
en mig de la ciutat d'Olot, capital de la
comarca, amb cráter circular centrat de
uns 120 m de diámetre, on s'havien fet
extraccions mineres clausurades en eis
anys seixanta. Es envoltat per altres 2
volcans molt propers: Moníolivet i La Gar-
fiñada.

A Sant Joan de les Fonts, es poden veu-
re les colades de lava que van baixar peí
riu. El refredament d'aquesta no va fer en
forma de columnes hexagonals i lloses,
que son els hábiís de retracció. Al Molí
Fondo amb 3 colades de lava provinents
deis volcans de Batet está datada de uns
600.000 anys, altra que forma el mosaic
basáltic que es trepitja amb 150.000 anys
i una tercera, el Boscarró (on encara que-
da una antiga pedrera de basalt) que pro-
vé del volca de Garrinada i data d'uns
120.000 anys. La cantera del Boscarró
es va deixar d'explotar a inicis del segle
XX i el material basáltic era utilitzat per
fer llambordes. Fontfreda també era una

antiga pedrera, pero a partir deis anys
setanta es va convertir en abocador que
es va clausurar l'any 1993, restauran! l'in-
dret. A Les Fonts, l'aigua circula per les
fissures del basalt, originant una qua-
rantena de fonts que donen nom a la po-
blació.

A Castellfollit de la Roca podem gaudir
d'una excepcional cinglera basáltica de
40 m d'algada, formada per lava de dues
colades provinents de volcans d'Olot i
Begudá, que van solidificar en els pris-
mes hexagonals que tots coneixem i que
l'erosió fluvial ha posat al descobert (i

segueix així...), sobre les quals s'ha edi-
ficat el poblé.

Al volca del Croscat, el mes jove de la
península (11500 anys) amb les zones
de les grederes restaurades des-de l'any
1995 per mimmitzar l'impacte paisatgís-
tic, es disposa de la possibilitat de fer
una visita guiada per les antigües extrac-
cions mineres i l'estructura interna del
volca. Té un cráter inclinat amb forma de
ferradura, amb colades de lava de 6 Km.
de ilargada i el con volcánic totalment
cobert de vegetació.

.',,:.. :,i
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A Santa Pau tenirn ei museu de la lava, una petita mostra
de la geología de la comarca, i a la mateíxa sortida tro-
bem el volca Roca Negra, on es veuen encara recents
extraccions de material, entre les que es troba encara
amb la lava minerais com: Augita.en cristalls de fins a 3
cm, ben definits en l'habit caracteristlc; hornbienda , en
cristails molt ¡ncolsos en la matriu, pero de bona factura;
titánita en microcristalls de color groe; haüyina també
microcristai-lina de color blau; sanidinamoltabundanten
inclusions cristal-lines en la lava: oliví; obsidiana; etc...

Oloí es seu també del Museu deis Volcans, pie de divul-
gado del vulcanisme, amb exemplars de bombes basál-
tiques i minerais, diagrames geológics deis volcans i de
les falles tectóniques í un munt mes de curiositats de la
flora i fauna de la comarca. Hi han un seguit de áudio-
visuals explicant la naturalesa deis volcans i terratrémols
com el que va patir la propia ciutat entre els anys 1426 i
1428 que la van devastar.

Tota aquesta meravella geológica es acompanyada de
no menys meravellosos paisatges naturals, amb boscos
frondosos, senders fluvials, fauna autóctona i una histo-
ria plena del que es la nostra térra reflectida amb edifica-
cions modernistas, senders romans, poblats ibérics, re-
cintes religiosos, etc ..., que fan unes soríides realment
ipassionants j didáctiques, de les que creen addicció i
que no cansen.

Neus Rivera



Volca de la
Roca Negra


