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Aquest any us presentem una nova revista: Mineral
up; una revista de minerals internacional feta amb
¡Musió i esperem visió de futur.
Cal dir que de nova no ho es del tot. Es a dir, es una
nova i alhora veterana revista. Vam comencar l'any
1978 amb Mineralogistes de Catalunya editant
els articles en cátala i en castellá. Potser no era
tant el fet de teñir contents els lectors d'ambdues
llengües sino mes aviat perqué cap de nosaltres
no en sabia gaire d'escriure en
cátala. Cal recordar que en la
infantesa i joventut de molts deis
fundadors, el cátala era una llengua
prohibida. Les autoritats de la
dictadura no permetien que el cá-
tala es parles, ni s'escriguis, i molt

Minera!̂
Una nova i veterana
revista de minerals

en anglés

menys que s'ensenyés. Pero de mica en mica en
vam aprendre, cada cop la revista tenia mes
articles en cátala, fins que al final tota era escrita
en cátala. Aleshores, i per facilitar la lectura a molts
socis de l'entitat de fora deis territoris de parla
catalana s'hi afegia un fascicle amb tots els textos
traduíts al castellá. Aixó va durar uns anys, fins que
es va decidir fer una edició paral-lela també en
llengua castellana. D'aixó ja han passat deu anys.
La revista ha millorat molt i té forca requesta.

Ha arribat el moment de fer un altre pas mes enllá.
Els coneixements i l'experiéncia acumuláis i les
noves generacions ens permetran de fer també la
versió en llengua anglesa.
Mineral up. Perqué hem triat aquest nom? Dones
es un nom forca pensat on voliem blasmar el
nostres sentiments envers els minerals i el que
representen per a nosaltres i per ais lectors: la
¡Musió, la déria, el delit amb qué els gaudim. Amb

els minerals hem fet un llarg camí
de la nostra vida, ens han empés a
fer un munt de coses. Per ells hem
viatjat, realitzatestudis, inicial moltes
relacions i, el millor de tot, hem co-
negut bons amics. La noslra/vostra
revisla conté tol aixó. Mes que una
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revista de mineralogía científica es una revista de
minerals dirigida al col-leccionista apassionat. Vol
ser una estimulant dosi mineralógica dirigida al
cor de tots els mineralogistes.
Llegiu-la, assaboriu-la i gaudiu-ne. La fem amb
¡Musió per a vosaltres. Desitgem que us ho passeu
tant be en llegir-la com nosaltres en fer-la.

La Redacció de la revista,
col-laboradors i amics

Ja ha entrat en maquines el llibre deis Minerals de
Catalunya. Aquesta es realment una bona noticia.
Val a dir que aquest llibre ha estat molt llargament
esperat i que ha patit un molt complicat procés de
confecció. Pero molt aviat el tindrem a les mans:
Els Minarais de Catalunya. SegleXX. Es un llibre
de 272 pagines, la meitat de les quals amb
fotografíes a color de les peces mes
interessants, mes representatives i
de les mes maques que han apa-
regut al nostre país: gairebé unes
500 fotografíes ¡l-lustren aquesta
obra, donant-li el carácter d'obra
completa i de gran utilitat. I peí que
fa al text, garbellat i depurat en varíes ocasions,
explica amb detall els mínerals trobats a Catalunya,
els seus jaciments i els minerals amb qué es pre-
senta cada especie per tal que, juntament amb la
fotografía, es faciliti la seva identificació. L'autor,
PEugeni Bareche, es un conegudíssim cercador
de minerals i profund coneixedor deis minerals i
de la mineralogía del nostre país.

Els Minerals de
Catalunya.
Segle xx

El llibre d'una vida
i un petit País

Val a dir que per fer aquest llibre, l'autor ha recor-
regut Catalunya de cap a cap durant molts anys.
Dones sí, mai ningú no podrá dir que E/s Minerals
de Catalunya. Segle XX es un llibre improvisat.
Les primeres observacions i dades registrades peí
llibre, les va comen$ar a reunir l'Eugeni fa mes de
35 anys. Així dones, Els Minerals de Catalunya.

Segle XXes l'obra de tota una vida,
d'un erudit en la materia.
Tots plegáis, els cercadors de
minerals, els col-leccionistes, els es-
tudiosos catalans, estem frisosos per
tenir-lo a les mans.
Sens dubte, l'aparició d'aquesta

obra es un esdeveniment molt important per al Grup
Mineraiógic Cátala i també es un orgull i una gran
satisfacció el poder contribuir al millor coneixement
del nostre petit País.
Catalunya necessitava una obra com aquesta, que
ve a emplenar un buit que teníem des de fa moltes
décades.

Joaquim Callen
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CONÉIXER ELS MINERALS
A CATALUNYA

a carree del Sr. Eugeni Bareche
Secretan del Grup Mineraiógic Cátala

Conservador del Museu Mollfulleda d'Arenys de Mar

Un passeig pels minerals que es (roben a Catalunya. Es
descriuran el mes característics, així com la seva distribució.
Una introducció a I'edició del treball

Els Minerals de Catalunya Segle XX
que veurá la llum en aqüestes dates, amb la descripció de
jaciments i minerals catalans.

Museu de Zoología (Pare de la Ciutadella)
23 de febrer a les 19 hores

JCas

Ajuntament de Barcelona
Museu de Ciéncies Naturals
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ASSEMBLEA ORDINARIA de SOCIS
12degenerde2006

El passat 12 de gener es va obrir la sessió de l'Assemblea Ordinaria a les
20h, a la seu social del GMC. Els socis presents foren Joaquim Callen,
Eugeni Bareche, Jordi Coca, Margal Vera, Manuel Moreno, Joan Rosell,
Xavier Tomás, Neus Rivera, Jordi Pi, Rosa Albiol, Jaume Morera, Marc
Giralt, Sergio Evangelio, Josep L. Garrido, Pedro Mingueza, Joan Manel
Ybarra, Xavier Jufresa i Josep Obradors. Es van acceptar per majoria les
dades económiques de 2005 i els pressupostos de 2006. Es va proposar
1'entrada com a vocal de Gestió i Protecció de Dades de Nuria Coca i vocal

RESUM ANY 2005
INGRESSOS
Saldo a 1 de gener de 2005 5.259,75 €
Quotes Socis 9.463,76 €
Venda Revistes própies 1.026,70 €
Venda Revistes estranger 162,00€
Venda Llibres/comissions/pins... 699,30 €
Anunci De Re Metallica 350,00 €
Net Pires 3.811,50 €
Donacions EXPOMINER 3.090,80 €
Interessos c/c 12,37€
Devolució comissions bañe 291,80 €
TOTAL 24.167,98 €

SITUACIÓPATRIMONI
'Fons Reserva
Biblioteca
Mobiliari
Aparells
Dipósit Lloguer
Xarxes Eléctriques
Fons editorial
Varis

TOTAL

3.600,00 €
2.900,00 €
1.000,00 €
2.500,00 €

60,00 €
1.600,00 €
4.500,00 €

180,00 €

16.340,00 €

PRESSUPOSTOS ANY 2006

INGRESSOS
Saldo a 1 de gener de 2006 3.776,32 €
Quotes socis 9.500,00 €
Venda revista a socis 800,00 €
Venda Llibres/comissions/pins... 200,00 €
Net Fires 3.063,68 €
TOTAL 17.340,00 €

SOCIS
Socis a 1 de gener de 2005 230
Altes
Baixes 15
Socis a 31 de desembre de 2005 222

QUOTES SOCIS 2006 (*)
2005 IPC 4% 2006

Quota soci 43,50 € 1,70 € 45,20 €
37,90 € 1,50€ 39,40 €

Protector 50,00 € 2,00 € 52,00 €
(*) Els socis reben dues entrades d'EXPOMINER per valor de 18€

de Comunicació en Sergio Evangelio, essent acceptats. Es produí la dimissió
voluntaria, sense que els precs deis presents fessin efecte, del Vicepresident
Margal Vera, essent escollit per unanimitat en Jordi Pi. Es comenta la
necessitat per part d'alguns socis de promocionar el GMC i captar nous
socis entre els membres universitaris. Es comenta la possibilitat de realitzar
análisi mineral a través de la Fundado Bosch i Gimpera d'espécies minerals
que es creguind'interés, segons una comissió que es creará en breu. Sense
mes preguntes s' aixecá la sessió a les 21.10 h.

DESPESES
Devolucions de Rebuts 599,60 €
Local Social: Lloguer, llum, aigua
asseguranga, reparacions 2.550,41 €
Revistes 2005 6.919,44 €
Despeses bancáries 502,22 €
Subscripcions 377,10 €
Segells Correus i Apartat 583,56 €
Adquisicions Biblioteca 150,06 €
Edició Infominer 1.321,75 €
Representació/serveis/excursions 621,86 €
Administrativa 870,00 €
Compra de llibres, revistes estr. 569,54 €
Correu electrónic/web 409,22 €
Material oficina 335,88 €
Factura EXPOMINER 3.090,80 €
Promocio Fira Sants' 06 287,50 €
Registre MineralEXPO 568,40 €
Protecció de dades mailing 245,00 €
Análisi/Diposit Bosch Gimpera 348,00 €
Retencions Fiscals 1,85€
Varis 39,47 €
SubTotal 20.391,66 €
Saldo a 31 de desembre de 2005 3.776,32 €

TOTAL 24.167,98 €

DESPESES
Devolucions de Rebuts 600,00 €
Local Social: Lloguer, llum, aigua
asseguranga, reparacions 2.700,00 €
Restes revista 2005 i revistes 2006 8.000,00 €
Despeses bancáries 230,00 €
Subscripcions 400,00 €
Segells Correus i Apartat 700,00 €
Adquisicions Biblioteca 300,00 €
Edició Infominer 1.400,00 €
Representació/serveis/excursions 800,00 €
Administrativa 910,00 €
Correu electrónic/web 300,00 €
Material oficina 200,00 €
Promocio Fira Sants' 07 300,00 €
Protecció de dades mailing 200,00 €
Arxiu fotografié 150,00 €
Varis 150,00 €
TOTAL 17.340,00 €

Soci, necessitem la teva ádrela electrónica!!!
@ Rebre informado en temps real de les activitats del GMC
@ Informar-te d'actes que van sorgint periódicament
@ Estar al día de l'actualitat que t'interessa
@ Conéixer les noves troballes ¡ noveláis en els jaciments
@ Ser el primer en veure les actualitzacions de la web
@ Rebre I'INFOMINER al teu PC

Entre totes les adreces \s abans del 30 '\l sortejarem 5 lots de

revistes i llibres de
mineralogia
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Mercadet de minerals.
Passi d'un nou DVD sobre l'explotació de la SWEET
HOME MINE, famosa per les bossades de magnífics
cristalls de rodocroisita (pág 6). No us ho perdeu.
Reunió al voltant del bino.
Parlarem de la sortida a Castelló.

Preparació de la fira, no hi haurá reunió.
Mercadet de mineral. Tertulia sobre les nostres
experiéncies sobre la fira de Sants i classificació de
les peces de Castelló.
Tertulia pedrera sobre la sortida de Gualba.
Reunió al voltant del bino i temes de fotografía mineral.
Tertulia pedrera.

Mercadet de minerals. Regalarem informació sobre
la sortida d'Ogassa.
Visualització de fotos d'excursions.
Reunió al voltant del bino.
Tertulia pedrera.

Mercadet de minerals. Reunió al voltant del bino.
Tertulia sobre la fira de Sant Celoni. Porteu algunes
de les peces que us heu firat.
Tertulia pedrera.
Preparació de sortides de Camp. Tertulia pedrera.

EXCURSIONS - TREBALL de CAMP

PIRES

Febrer
25-26 Castelló
10-12 Escuela de Minas Madrid
Marg
3-4-5 MINERALEXPO Sants.

A les cotxeres de Sants.
Oviedo25-26

Abril
13-15
21 -23
29-30
Maig
7

La Unión
Hotel Convención Madrid
Pontevedra

MINERALEXPO Sant Celoni
Sevilla, Vitoria, Mérida per determinar
Juny
9-11 Pamplona
Mes informació www.minercat.com

Nota: Per participar cal ser soci del GMC i teñir
les quotes al día. El guia de les excursions no es
responsabilitza deis danys i perjudicis deriváis
d'accidents que poguessin succei'r a causa de
negligéncies deis participants, éssent l'únic
responsable el soci, familiar o acompanyant. La
participado a les excursions implica l'acceptació
irrevocable d'aquesta normativa.

Febrer
Dissabte 25
Visitarem la fira de Castelló (Pl. del Mercal) peí matí a primera hora. Després Toras i/o Val d'Uxó a
cercar: pumpellyita, epidota-clinozoisita, minerals de coure, jarosites...(cal portar case i llum). Distancia
de Barcelona: aprox. 350 Km. Mes informació: Joan Rosell (M. 656648499).

Marc
Dissabte 18
Gualba de Dalt. Recerca de silicats, carbonata i sulfurs. Trucar en Manolo Moreno 93 477 3890.

Abril
Dissabte 8
Visita guiada a la zona minera d'Ogassa-Mines de Surroca, prop de Ripoll. Visita a diferents mines
i diñar a l'hostal d'Ogassa. A la tarda podem visitar la zona. Trucar en Joan Rosell (M. 656648499).
Dissabte 29
Recerca de celestines a Tora (La Segarra). Trucar en Manolo Moreno 93 477 3890.

Q E. Bareche.- Quan una cosa funciona be, millor no tocar-la. Aixó es
el que hem fet amb Sant Celoni durant mols anys, pero si res canvia
encara estaríem a l'edat de pedra. Per unanimitat de la Junta directiva el
GMC s'ha fet un canvi de dates el 2006.3-4-5 Marg Barcelona Sants,
primer cap de setmana i 7 de Maig Sant Celoni, primer diumenge.
Sempre hi ha pros i contres, potser la rao principal, tot i que n'hi ha
d'altres, ha estat que el Grup necessita, vol i es mereix una gran fira que
sigui nostre (ja veieu com está Expominer), una fira millor i mes gran que
S.Celoni, una fira amb 150-160 metres en pocs anys, bons minerals,
expositors seriosos, buscadors, amb un espai cómode, cadires, claredat,
netedat, amplitud, amb lloc per fer exposicions amb els Museus, on fer
tallers d'iniciació, bones i ampies taules per exposar, amb tres dies per
endavant, bones connexions, amb totes les novetats de Tucson, amb
potencia eléctrica necessária, a la vora del local del Grup, sense cobrar
l'entrada i amb preus dignes on tothom pugui entrar i sortir sense pagar.
Tots els grans grups d'Europa teñen la seva fira, potser som massa

valents pero volem quelcom mes que Sant Celoni. ASant Celoni, l'ajuntament
es el propietari del local, que cedeix la seva gestió a l'ateneu i arrenda el bar
a un particular que va canviant al llarg deis anys. Cada vegada tothom arriba
abans (expositors i visitants) i coordinar tot aixó implica un patiment i una
logística molt gran amb una decreixent col-laborado per part de tothom. Fins
ara tot ha funcional be, pero els anys passen i tots som mes vells, 'electricista
se'n va de cap de setmana sense fer les connexions, el del poblé demana una
fortuna per repartir 35 pósters, l'home del bar obre 1 hora mes tard de l'hora
pactada, el vestíbul no el deixen utilitzar, i els de l'or queden arraconats. Cal
treure un munt de cadires, moure 6 billars i 77 metres de taules de dues
amplades diferents i muntar una xarxa eléctrica de mes de 100 metres i 14000W,
acollir 27 expositors, tot aixó en una hora; no es pot agafar el dissabte per
muntar, ni el dilluns per desmuntar, ¡mpossible per l'espai i temps p9r fer
exposicions; quan entra molta gent no es pot caminar ni veure res tranquil-lament,
hi ha problemes per descarregar i estacionar i una llista d'espera de mes de
100 metres de nous expositors sense possibilitat d'acollir-los.
Malgrat tot, estimem S. Celoni i per aixó la continuem fent. La fiare mineralógica

es única, i la millor de l'Estat, sens dubte. Per tant, el primer diumenge de maig,
amb un temps primaveral que convida a fer una visita al Montseny, continuarem
patint i fruint d'aquesta fira, la Degana.

1NFOMINER febrer-maig 2006 n°35



INTERMINERAL'05
Xla Feria de Minerales, Fósiles y Gemas

Q Els passats 17 i 18 de desembre es celebra a l'edifici de la
Cámara de Comercio e Industria de Saragossa, la darrera edició de
I'INTERMINERAL, organitzada per la Asociación Mineralógica
Aragonesa, Intermineral i la Cámara.
La fira, tot i no ser molt extensa, tenia el caliu que cerca el
col-leccionista. Cal dir que l'assisténcia fou prou nutrida i s'hi trabaren
mineralogistes d'arreu de la península i alguns estrangers. Voldríem
dir que respecte a fires anteriors no h¡ hagueren moltes novetats, pero
en destacarem algunes.
El bismut natiu d'en Joan Abella, present amb tota la paragénesi de
la Mina Balcoll. En Joan Viñals, a qui trobem a faltar a moltes tires,
amb la sistemática d'espécies com la colorado'íta amb or natiu,
una pega excel-lent i molt rara de holfertita (óxid/hidróxid de Ca, U i

Ti) associada a topazi i hematites de Thomas
Range, Utah, USA de les que s'han posat pocs
exemplars a la venda, unes magnifiques cobal-
tines, strashimirites, clausthalites (peramants
deis elements rars), també uns bons cristalls
d'scheelita amb fluorita de Hunan, Rep. Popular
Xina.
L'lñaki Irisarri de Pamplona ens mostrava unes
excel-lents fluorites vióleles de tonalitats clares a
intenses, cristalls d'1cm d'aresta, del nou jaciment
de Yanci (Navarra), així com algunes dolomites,
cacoxenites, crandallites i fluellites d'Eugui. J.J.
Abello, de Cailloux, amb una bona representació
de minerals brasilers i rareses com l'stockesita de
Galilea, magnífics grenats spessartines de Lavra
Navegadura, Cons. Eilheiro Pena de Minas Gerais
i uns rútils aeris en matriu d'hematites de Novo
Horizonte, Bahia.

: ciéncies naturals

mitología deis

La ¡nformació de la paleontología sovint es transmet al públic en
general a través del discurs fantástíc. Els dinosaures apareixen
com una ¡cona cultural: la dinomanla. Aquesta exposició analitza
diferents aspectes del mite dlnosauriá a través d'exemples del
cinema, el cómic i els llibres. Inclou sis repliques d'aquests
monstres a mida real.
Visites dlnamltzades per a escoles ¡ públic en general. Cicles de
conferencies, pel-lícules i divulgado paleontológica.

Museu de Ciéncies Naturals
de la Ciutadella - MCNM CSIC
Museu de Zoología

dimarts a diumenge ae i u a i <uu n
díjousde10a18.30h

dillunstancat

Llibres sobre mineralogía australiana
ZEOLITES of VICTORIA. Special Publication No.2, Mineralogical Society of Victoria
1989. W. D. Birch (Editor). S'han determina! moltes zeolites en 40 jaciments de la regió
de Victoria. Aquest llibre es una excel-lent guia per reconéixer aqüestes especies
minerals. 110 pagines, 1 00 fotografíes en B&N, 35 en color, 115 análisis de váries
especies i fotografíes de microscopi electrónic (en anglés).

PHOSPHATE MINERALS of VICTORIA. Special Publication No.3, Mineralogical
Society of Victoria 1993: W. D. Birch and D. A. Henry (Editors). Mes de 50 fosfats
determináis de la zona de Victoria. 192 pagines en un manual imprescindible per
conéixer els fosfats i jaciments australians. 1 00 fotografíes en color i B&N (en anglés).

MINERALS of the WORLD. Un CD-ROM amb unes 400 fotografíes de mínerals del
Museu de Victoria. El CD inclou informació de química mineral, propietats i jaciments
(en anglés).

LAUSTRALIAN JOURNAL OF MINERALOGY es
una publicació de les societats mineralógiques de
New South Wales, Queensland, South Australia,
Tasmania i Victoria. La revista es publica des de
1 995 amb dues edicions per any. Surten, sobretot,
articles sobre jaciments australians (en anglés).

Museum of Victoria
Mineralogy and Petrology Section

uv_//\
Melbourne. Victoria. Australia. 3001

http://www.museum.vic.gov.au/mineralogy/

INFOMINER febrer-maia 2006 n°35



MINERAL

Vols teñir íes
míltors fotógrafo
deis teus micros
¡pecesdelacol.lecc.0

afía analógica i digital
Microfotografia
Macrofotografia
Muntatges
Publicitat i marketing

Contacta amb nosaltres:
reís. 93 672 2001 (Joaquim)

656 64S 499 (Joan)
joanrok@hotmail.com

imm
Anatasa i rútil, Espot Esquí, LleidaANATASAiBROOKITA

Holfertita, Thomas Range, Utah, USA (2 mm)

Fluellita i metavariscita sobre quars. Eugui (1 mm

Celestina sobre quars
Tarazona, Saragossa
(cristall vertical 5 mm

Cacoxenita
El Horcajo

(Ciudad Real)
(camp 15 mm
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IMPRESSIONS
d'un MINERALOGISTA
a la FIRA de MUNICH
per Sergio Evangelio

ü Vam arribar el dissabte dia 29, quan
acabaven d'obrir les portes i ja el recinte
per fora i per dins ens va deixar impres-
sionats. Vam passar peí pavelló 6 que era
bijuteria, peí pavelló 5 que eren grans
comerciants amb peces bones o molt bones
i vam arribar al que era el nostre objectiu: el
pavelló 4, el lloc on hi havia les suposades
peces a bon preu que posteriorment várem
confirmar. Eslava tot pie de comerciants molt
diferents: pakistanesos, xinesos, indis,
marroquins, brasilers... Várem veure
moltíssima fluorita verda transparent cúbi-
ca xinesa de molt bona qualitat, així com les
ja conegudes octaédriques bicolors (lila i
verd), pero s'ha de remarcar que moltes pe-
ces de fluorita, per no dir totes, estaven
embetumades amb el que semblava oli mi-
jieral o parafina: a les cubiques verdes per
amagar els cops i a les liles també, camuflant
els cops i per a donar llu'issor, ja que surten
envoltades de calcita i, les ataquen amb ácid
per a fer-les sortir. Les microcalcites que hi
havia a la superficie de les fluorites també
van ser eliminades donant lloc a espais buits

cosa que feia que la reflexió de la llum no
fos la mateixa que la d'una superficie llisa.
Per altra banda es van veure una gran quan-
titat d'acantites del Marroc, molt cares,
octaédriques, sense llu'issor, i des del nostre
punt de vista, de poca qualitat.
Tot seguit várem anar al pavelló que
realment prometía, visualment parlant: el
pavelló 5. Allá hi havia els comerciants
catalans (Ópalo Minerales, Fabre Minerals,
Natura Kucera, Prominer, entre d'altres) i
altres d'espanyols (com Trapiche). Tots
aquests portaven bon material, cadascú
referent a la seva especialitat. A la parada
d'en Jordi Fabre ens van cridar l'atenció uns
cristalls d' 1 cm de cassiterita de Cerro Co-
batillas, Cárdena, Jaén, pe§a que provenia
de la col-lecció Folch. L'estand del Grup
Mineralogic Cátala i Revista de Minerales
era al Halle 4.
Vist aixó, en Jordi em va recomanar anar a
veure el racó en qué hi havia les peces
realment precioses i cares. Vaig entrar-hi i
vaig comentar a al-lucinar, tant amb les pe-
ces com amb els preus. Ens va sorprendre,
com a bons amants de les plates, les vitrines
de dos comerciants americans, on a una
d'elles hi havia una selecció de peces de
plata de Freiberg i Kongsberg. La mes cara
era una pega d'aquest últim lloc amb un preu
de 100.000*. També hi havia unes

estalactites de rodocrosita de
Catamarca (Argentina) molt esté-
tiques, impressionants, i com no,
les de Sweet Home Mine amb el
seu color rosa fucsia radiant i el
seu hábil rómbic. Allá hi havia
també una "pec.a" d'estibina que
feia poc mes d'un metre de llarg
amb uns cristallets d'uns 30cm.
Va ser curios veure comerciants
que només tenien Or natiu a la
parada, d'excelentíssima qualitat
i altres amb platí, plata, or i
diamants molt bons també. Per
acabar, ja era hora d'anar sortinl

MINERAL1ENTAGE
iurupe'í lop SIIOUJ

MÜNCHEN 2005
28. 30. Okt .

ja que estaven a punt de tancar el diumenge,
vaig veure una parada de russos amb un
muntd'uvarovites, económiques. Aquesla
fira m'ha encanlat de veritat, ja que es un
altre món, res comparal amb allres fires que
tots coneixem, es molt diferent. S'ha de vi-
sitar per a arribar a comprendre-ho. A veure
si, amb una mica de sort, l 'any que ve
repelim.

U Redacció- El Grup Mineralogic Cátala
no va faltar a la seva cita a Munich. En
l'estand de Mineralogistes de Catalunya-
Revista de Minerales várem exposar les
darrers revistes publicades i várem contac-
tar amb nous i coneguts mineralogistes per
a propers articles forca prometedors.
Peí que fa a la mineralogía cal destacar les
magnifiques vivianites bolivianes de la Mina
Canotillos, de les que no s'espera que en
surtin gaires mes degut a la inundació de la
mina. Calderonites de menys qua-litat que
les espanyoles, d'Isallo, Liguria, Italia.
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TeHuri natiu ben cristal-litzat de Viti Levu, Ules Fidji.
Minerals de les pegmatites alcalines de la Península
de Kola, bells cristalls de pseudomalaquita d'Inca de
Oro, Atacama, Xile... Gran varietat sistemática d'arreu
d'Europa i del món per a fruir hores i hores. També
ens varen visitar personalitats del món mineralógic
com CM Grammacioli, T. Wieland. Jaroslav HyrsL.i
també en Jeff Seo vil ens va deixar veure com treballava
al seu cuarto fose a la fira, on estava fotografían! uns
magnífics cristalls de fluorita rosa de Polonia.
Després d'un intens dia de fira, la nit de dissabte es
va fer un molt substancies sopar regat amb cervesa
alemanya on s'ajuntaren mineralogistes de Cata-
lunya, Euskadi. Navarra. Madrid i d'arreu de l'estat.

Estand del GMC i Mineralogistes de Catalunya

EXPOMINER 2005
0 S.E./J.R.- Voldríem destacar l'stand d'en Joan Abella i les seves plates.
com sempre sorprenents per a amants de la plata, a la qual vam poder veure
les típiques peces i plates de segona generado acompanyades d'acantita i
d'altres sulfosals i sulfurs de plata. La parada d'en Jordi Fabre, tan especta-
cular com sempre, ens mostrava, entre d'altres peces magnifiques, algunes
peces duplicades de la coHecció Folch. A l'stand d'en Manuel de Torres es
podia trobar molta varietat en sistemática, peces de plata de Sajonia
(Alemanya) i Kongsberg (Noruega), cacoxenites de l'Horcajo (pág.4) i bones
calderonites. Minerals de la Rep. del Congo. Destacar les excepcionals
anatases de Puerto de los Castaños (Cáceres) i anatasa amb brookita d'Adra
(Almería) de José M. Jurado (pág.5). Unes magnifiques arfvedsonites i
aegirines de Mt. Malosa (Malawi), vanadinites de qualitat gemma, fluorites
1 atzurites del Marroc a Don Mineral. A través d'un col-leccionista várem
descobrir unes bones celestines d'una localitat propera a Tarazona. Desta-
car la interessant exposició sobre Fotoluminiscencia deis Minerals organitzada
peí GMC i l'exposició sobre meteorits. Com a crítica la presencia d'alguna
parada dedicada exclusivament ais llibres d'il-luminats i peces de dubtosa
naturalesa venudes com a minerals curatius per gent totalment ignorant de la
mineralogia i la biomedicina, que a sobre ho fomenten amb conferencies on
barrejen ciencia (si es que saben que vol dir) i superstició. Cree que no es bo
fomentar certes tendéncies queja teñen el seu lloc a la fira Magic. Trobem a
faltar, a mes, la presencia d'expositors estrangers que en anys passats eren
mes abundants, ja que aporten novetats, varietat i públic.

O
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ELS ESPECIALISTES EN
MINERALS DEL MARROC

Minerals per a Decorado i CoMecció
Objectes i Figures de Pedra Natural

Bisutería de Pedra Natural
Gemmes i Pedrés Nobles

També enstrobarasa
MINERALEXPOSANTSU!

*• ATZURITES de Kerrouchen, Khénifra
* VANADINITES de qualitat gemma de Mibladen, Midelt
«/ Lots de FLUORITES de nous jaciments marroquins

CarrerdelCall, 19
(al costat de la Plaga de Sant Jaume)

08002 Barcelona
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Rutes mineralógiques per l'Ariége
Petites incursions per les mines del País de Foix (Occitánia):

Luzenac, Lassur, Auzat, Bestiac i Arignac

Q J. Roscll.- L'Ariége es la regió que es troba al nord d'Andorra
i s'extén cap a la Val d'Aran. Per anar-hi podem agafar el túnel
del Cadí i el de Puymorens i en unes tres hores des de Barcelona
arribem a Ax-les-Thermes. D'allí, Luzenac es troba a pocs quiló-
metres, on podem dormir a l'hotel La Roche Blanche, al costat
de la fábrica de Tales de Luzenac.

LUZENAC, TRIMOUNS: hi ha visites organitzades per a veure
l'explotació que, depenent de l'época de l'any, varien el seu
horari. Es pot consultar a l'oficina de turisme de Luzenac. La
visita es fa en un autocar que surt des de la mateixa entrada de
la pedrera a 1800 m d'alcada. La vista del jaciment es incom-
parable i la seva blancor enlluerna la vista. A la mateixa entrada
podreu trabar unes taules on treballadors de la pedrera (majoritá-
riament marroquins) venen des de minerals del Marroc, penjolls,
figures de tale... pero també bons exemplars d'allanita, parisita,
bastnaesita i d'altres, si hi ha la fortuna de que n'hagin pogut
trabar.

LASSUR: no cal voltar-hi gaire perqué l'antiga mina está molt
escombrada i ja no apareixen els berils blaus que es citaven.

tina. fot. Johannet

•••••••MIM
Valí d'Auzat,
vista desde la mina
Les Coulomiers

AUZAT: Mine du Couloumier. Darrera la fábrica de Petchiney, a
la sortida del poblé, hi ha la Groutte de la Vierge, que no es tal
cova sino una mina de plom i coure. Interessants sulfats i
carbonats de coure es poden recollir a les escombrares i
sobretot a l'interior de la mina. Cal citar: ramsbeckita, ktenasita,
cuprita, devillina, serpierita, smithsonita, guix, linarita, schu-
lenbergita, brochantita, rosasita, auricalcita, anglesita...

BESTIAC : Abans d'entrar al poblé venint d'Unac, a la dreta
surt una pista que mena a una antiga pedrera de talc-serpenti-
na. A uns 50 m amunt trobareu unes cates i galeries de mina. El
que s'hi troba, l'herzolita, una roca magmática. També s'hi troba
magnetita, crisótil-le, websterita i espinela.

ARIGNAC: A l'entrada del poblé, a má esquerra, hi ha una
pista que ens porta a unes antigües pedreres de guix on podem
trobar: actinolita, celestina, rútil, clinoclor, dravita.
A mes, no us oblideu que la zona está plena de grutes prehistó-
riques plenes de pintures rupestres, com la de Niaux.

Per a trobar mes informació podeu consultar:
http://www.inet-mineral.com
Inventaire Minéralogique de la France: No. 9 Aríége. BRGM.
http://www.ariege.com/geologie/talc/

Allanita-Ce
Trimouns, 3 mm
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Acte d'homenatge a FAlícia Masriera
En ocasió de la seva jubilació com a directora del Museu de Geología de Barcelona
ü El passat 1 de desembre de 2005 es celebra al Museu de Ciéncies Naturals de Barcelona un acte d'homenatge
a l'Alicia Masriera en ocasió de la seva jubilació, després d'estar mes de 35 anys vinculada al Museu de Geología
i de 20 anys com a directora del mateix. Han estat quasi 40 anys de feina intensa i dedicada que han aportat a la
geología catalana nombrosos treballs i recerques, alguns deis quals han generat noves hipótesis sobre moltes
formacions geológiques del nostre país.

Ja des de la seva joventut, l'Alícia
Masriera descobrí l'atracció per la
muntanya i la natura i dedica bona part
del seu temps a l'escalada i a l'es-
peleologia, emmarcades en el Grup
Muntanyenc Barcelonés. Al mateix
temps, el seu contacte amb la natura
fa que s'interessi per la geología, fet
que la porta a cursar estudis univer-
sitaris d'aquesta especialitat a la
Universitat de Barcelona.
L'any 1964 entra com a becária al
Museu de Geología de Barcelona lloc
en el qual román fins a primers de
1966. Entre aquest any i el 1968, fruit
d'una beca del govern francés, prepa-
ra la seva tesi de tercer cicle en
Sedimentologia. L'any 1968 guanya per
oposició la plaga de Conservador del
Museu de Barcelona prenent-ne
possessió el gener de 1969, tasca que
combina amb la de professora de
Petrología Sedimentaria de la
Universitat de Barcelona. De 1969 a
1972 reorganitza la secció de
Petrología, renovant i potencíant la
col-leccíó de lámina prima. En els
mateixos anys, seguint les seves acti-
vitats espeleológiques, participa en

campanyes al Nord d'África, Nord
d'Europa, Turquía i Perú.

Será l'any 1976 quan es desllíga de la
Universitat i es dedica completament
al Museu. El 1985 es jubila l'anterior
director, Alfredo San Miguel Arribas i
accedeix a la plaga de directora que
fins al dia d'avui ha ostentat.

Son remarcables els seus treballs de
recerca sobre la Depressió de PEbre
entre Manresa i Cardona (tesi docto-
ral) i sobre l'estratigrafia i la tectónica
del Mesozoic i del Tercian de Cata-
lunya.

Durant el període en que ha exercit la
direcció del Museu aquest ha vist
considerablement millorades les seves
exposicions permanents, pero, al mateix
temps s'ha generat un nombre conside-
rable d'exposicions temperáis, tant de
gestió propia del centre com en col-
laboració, coincidint també amb l'entrada
d'importants col-leccions, com la
col-lecció Madern de flora fóssil de
l'oligocé de Cervera, la de Juan Vicente
(flora del cretácic), la del Dr. Plaziat, de
París i, darrerament, l'any 2005, la col-
lecció Bagué-Soriano de Gemmes de la
Península Ibérica.

sempre somrient,
cordatori deis seus

Fcompanysdefema

Com sabem tots els que la coneixem, la
seva tasca de directora passará a una
altra persona, pero la seva vinculado
amb el Museu i, per extensió, a tot alió
relaciona! amb la Geología del nostre
petit país, ens fa pensar que per molts
anys gaudirem del seu enorme saber i
del seu petit i sempre cálid somriure. Des
del Grup volem donar-te les grácies per
tants anys de bona feina i encoratjar-te
acontinuar-la.

La Font de Mercuri - Fundació Miró

Q Un deis grans atractius de
la Fundació Miró es la Font de
Mercuri, obra d'Alexander Calder
(1898-1976), realitzada per al
Pavelló de la República Espa-
nyola, dins de l'Exposició Inter-
nacional de 1937, a París.

La Font de Mercuri es un móbil
fet amb mercuri procedent de les
mines d'Almadén, com home-
natge ais espanyols republicans.
Calder, gran amic de Miró, la va
regalar a la Fundació, on torna a
funcionar amb la caiguda de les
gotes de mercuri, tal com la va
dissenyar el famós escultor nord-
americá.
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El nou Pare de les Mines
Prehistóriques de Gavá

La propera primavera, si els
Üi terminis de finalització de les

obres ho permeten, s'obrirá al
públic el nou Pare de les Mines Prehistoriques
de Gavá. Després de mes de vint anys de
recerca, el coneixement generat arran de les
investigacions fan del complex minerde Gavá
un punt de referencia obligat per a l'estudi del
neolític i la minería del sud d'Europa. L'any 1996
la Generalitat de Catalunya va declarar-lo Be
Cultural d'lnterés Nacional. Degut al seu valor
l'Ajuntament ha impulsat la creació del Pare
Arqueológic de les Mines Prehistóriques.
Amb una immensa cobertora, díssenyada pera
no perjudicar les galeries, s'ha cobert el solar
on es traben les minee i 'octn mium muoofotioa
será capdavantera a Europa.
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Una de les pagines mes interessants sobre la mineralogía del
país veí, Franca, es lnet)Mineral, construida per Font Phillipe.

Inet )WI¡neral: Conté multitud de jaciments a nivell francés, pero
també espanyols i catalans. A mes, hi podeu trabar fotografíes
de micros de la Catalunya Nord i articles sobre les fargues
catalanes, la minería a Rancie, l'Ariége, Auzat i els seus micros.
Software per col-leccionistes, la revista francesa de mineralogía
Le fíegne Mineral...
Inet )Boutique: Es la botiga. Podeu trobar-hi material per a tots
els aficionáis a la mineralogía, micros, paleontología, gem-
mologia, prehistoria...

Inet )Développement: CD's
amb fotografíes de mícro-
minerals, de minerals de
Rodalquilar, bases de dades
per personalizar la col-
lecció... una mica cars pero
que contenen molta i bona
informado i imatges.

Inet )Gitologie: No va be, pero
la informació la podeu trabar
a l'apartat Inet )Collection o a
Inet )Mineral.

Inet )Paléontologie: Per a
fossileros. Alguns articles i
fotos de fóssils.

Inet )Collection: La millor per
ais col-leccionistes, amb
galeries de fotos amb peces
d'Ascensao Quedes o el
nostre Jordi Fabre entre
d'altres, micromounts clas-

sificats per jaciments -perfectes per identificar les nostres
troballes-, jaciments franceses, catalans i marroquins. No us
perdeu els malalts de les anatases les pagines de fotos de
peces pirinenques. Podeu contactar amb altres col-leccionistes
per fer intercanvis o fins i tot vendre-hi els vostres minerals.

Inet )Prospection: Es la part dedicada a les sortides. Fotos i
indicacions de jaciments franceses i d'arreu. Excel-lents els de
Pas de la Casa (sí, sí, anatases), Almería i Marroc.

Cal donar-se d'alta (gratuita) com a membre i podreu disfrutar
d'una bona página, aixó sí, en francés.

Joan Rosell

Sortida a la Pedrera de barita d'Aiguafreda
Retrobament amb les antigües explotacions de la riera de L'Avenco
O Margal Vera.- Un deis jaciments on podem encara gaudir
d'un lloc agradable, dins de la natura i no gaire lluny de
Barcelona, es sens dubte, Aiguafreda.

Al local del Grup vam planificar la sortida, fora de les sortides
programades, alguns una mica pels records que en tenim i
d'altres perqué encara no havien pogut gaudir d'aquest lloc. A la
(ardor, el paisatge es meravellós, pie de colors que es barrejen
en una composició digne de contemplació.
Aquest es un indret particularment atractiu, amb la riera que ens
acompanya tot el trajéete i que ens va fent gaudir deis petits
salts d'aigua que van sortint al pas.
Es tracta d'una pedrera a cel obert, al mateix camí que va
acompanyant la riera de l'Avengo, des d'Aiguafreda en direcció
cap a Viladrau, on encara es van fent extraccions i, on per tant,
poden sortir exemplars dignes per a la col-lecció.
El jaciment está formal per un conjunt de licorelles molt alterades,
amb fisures que son reomplertes per óxids de ferro i barita, que
provenen d'arrossegament orogénic, dipositat i cristal-litzat en
elles com a barita i hematites. També es localitzen filonets de
marcassita, molt sovint en forma de cristalls mes o menys
alteráis per l'oxidació, junt amb altres bones bossades
inalterades, amb la lluentor i color característics.
Ja que la pedrera es al mateix camí, només baixar del cotxe ja
erem dins. A pocs metres es mostraven les restes d'anteriors
recerques, amb molta marcassita, encara amb bon aspecte,
pero el nostre objectiu era veure si el jaciment encara donavá
exemplars de bona qualitat de barita.
Tot seguint els marges de l'explotació, anaven sortint cristalls
de barita ben formáis, encara que no gaire grossos, comparáis

10

amb el que havien sortit en temps passats, pero mostraven un
bon aspecte, amb bona cnstal-lització i lluissor. A mida que ens
acostávem a la zona mes recent de l'explotació, la qualitat deis
cristalls anava milloranl de forma significativa, fins al punt de
trabar cristalls de 2 cm d'aresta, la qual cosa ja era un exemplar
digne.
Pero tot no va acabar amb aqüestes troballes, ja que vam loca-
litzar alteracions de coure, que si be no son fácils d'identificar, sí
que donen peu a actualitzar la paragénesi de l'indret.
Poc mes va oferir de sí la sortida, i no vam perdonar un bon diñar
en un restaurant del poblé, amb bolets inclosos, que es lambe
una bona rao per a sortir.
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Jeff Scovil ens visita a Barcelona
Per encárrec d'un reconegut comerciant, el prestigios fotógraf arriba a
Barcelona i visita la col-lecció Folch i l'obra de Gaudí

U Jeff Scovil, un nom mític del món de la mineralogía. Les
seves inigualables fotografíes il-lustren les pagines de les
millors publicacions mineralógiques del món. Revistes com
Lapis, Mineralogical Record, Rocks and Minerals... també la
nostra MINERALOGISTES DE CATALUNYA - REVISTA DE
MINERALES.

Recentment ha publicat un llibre
anomenat «Photography of Minerals,
Fossils and Lapidary Materials». Jeff
Scovil viatja a través del món, foto-
grafiant les millors col-leccions, tant
de Museus com particulars i de co-
merciants. Des de Rússia, Franga,
Regne Unit, Alemanya, Italia, Aus-
tralia, Canadá, Israel... ara també ha
visitat el nostre país.

L'estiu passat, Scovil va visitar Cata-
lunya per qüestions de feina amb un
reconegudíssim comerciant de la
nostra ciutat; per primera vegada
posava el peu al nostre país. Un deis
seus desitjos va ser venir amb una
mica de temps per poder estar amb
nosaltres i conéixer la nostra ciutat.
El nostre president Joaquim Callen i
en David Hospital el van acompanyar
a veure la col-lecció Folch i el van
obsequiar amb una visita peí barri gótic, del qual va quedar
impressionat, i un passeig per les Rambles. Curiosament,
en anglés, ens va comentar Scovil, existeix la paraula ram-
bling, que entre els seus significáis inclou el fet de donar un
tomb sense un destí prefixat o el xerrar passant d'un tema a
un altre, habitual entre els visitants de la citada Rambla. Al
dia següent el van acompanyar en David Hospital i en Joan
Rosell a veure part de I' obra gaudiniana que encara no havia

vist: La Sagrada Familia i el Pare Güell. Les formes naturals
i les columnes arbrades del temple el van sorprende i va
gaudir d'una vista de Barcelona inigualable des de dalt de
les torres. El barri «mariner» de la Barceloneta va ser el
següent destí on vam fruir d'una paella, plat indispensable

pernatiusiforanis.

Després va conéixer una altra joia d'en
Gaudí, no gaire habitual de les rutes
deis digifototuristes orientáis, com es
la Colonia Güell i la seva Cripta. Ens
várem sentir honorats amb la visita
guiada amb la qual, molt amablement,
mossén Joan Rosell ens va obsequiar.
Els seus comentaris, com bonament
vam poder, els vam transmetre al nos-
tre convidat. Evidentment els rodets
de pel-lícula fotográfica es consumiren
tot el dia com qui beu aigua.

A la vesprada el vam portar a Sitges,
on la petja modernista d'en Rusiñol
es patent i \'ambient bohemi de la vil-
la convida a relaxar-se tot fent un vol
peí passeig marítim davant la nostra
Mar Mediterránia. Durant les con-
verses, en Jeff ens va donar moltes
noves idees i opinions sobre les agru-
pacions mineralogistes americanes i

les publicacions que coneix al seu país i la resta del món.
Creiem que aviat el tor-
narem a teñir aquí en
persona i, per suposat,
podrem seguir gaudint de
les seves inigualables i
personáis fotografíes a la
nostra/vostra revista.

wn-n.scovilphoto.com

Scovil dalt de la Sagrarla
El fotógraf amb en David i en Joan al Pare Güell
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RETORN a EI Papiol
Vols veure les leves millors peces i micros
de la Pedrera Berta en una revista internacional?

mes ¡nformació a la página web: www.minercat.com
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