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MINERALEXPO BARCELONA-SANTS 2012

 

Tipus d’acte: Fira Internacional de Minerals i Fòssils.
Dates:   2, 3 i 4 de març (divendres a diumenge)
Lloc:   Cotxeres de Sants (Carrer de Sants, 79) 
 ENTRADA GRATUÏTA 
Activitat:  Venda de minerals i Fòssils
Exposicions i t allers per conèixer 
amb amb  l’àbac, Audiovisuals.
 
Horari s muntatge i desmuntatge:
Divendres  2 de març de 7 a 14
Diumenge 4 de març a partir de les 19.30h.
 
Horaris obertura al públic
Divendres  2 de m arç de 15 a 21.00h. 
Dissabte  3 de m arç de 10 a 21.00h. 
Diumenge  4 de m arç de 10 a 19.30h.

 
Nombre de visitants: 

 

Podeu trobar més informació al nostre web 

Veureu que sortim als medis de comunicació, tant a radio, diaris i televisió.
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SANTS 2012 

Fira Internacional de Minerals i Fòssils.  
de març (divendres a diumenge)  

Cotxeres de Sants (Carrer de Sants, 79)  
ENTRADA GRATUÏTA -  ACCÉS ADAPTAT 

Venda de minerals i Fòssils  i bijuteria mineral. 
allers per conèixer els minerals, recerca d’or 

àbac, Audiovisuals.  Gratuïtes. 

s muntatge i desmuntatge:  
2 de març de 7 a 14 .30 hores. 
4 de març a partir de les 19.30h.  

obertura al públic : 
arç de 15 a 21.00h.  
arç de 10 a 21.00h.  
arç de 10 a 19.30h.  

 

Podeu trobar més informació al nostre web minercat.com 

Veureu que sortim als medis de comunicació, tant a radio, diaris i televisió. 
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IBERPOTASH – MINERALEXPO  SANTS 

 

Dins de les activitats que portem a terme durant la fira els voldríem proposar que, aprofitant 

l’avinentesa del Centenari del Descobriment de la Potassa a Súria, es pogués fer arribar aquesta 

notícia a totes aquelles persones que mostren interès pels temes de natura i la mineralogia en 

particular i que són públic objectiu d’aquesta fira. Per a la nostra entitat el principal objectiu és 

difondre i divulgar la mineralogia i la mineria del nostre país. 

 

 
 

Mailing GMC 

D’aquesta MINERALEXPO en fem un mailing de prop de 10.000 adreces on adjuntem un fulletó sobre 

el que es farà a la fira. També podríem incloure IBERPOTASH com a sponsor de les activitats que s’hi 

porten a terme.   

 

 
 

 
Espai disponible AUDITORI 

• Rectangle de 6-7 metres d’ample per 3 metres de fondo. 

• Parets de vidre a la part posterior amb columnes metàl·liques. 
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Una proposta d’espai amb el següent contingut: 

 

1. Plafons amb informació sobre la potassa, importància, explotació, Iberpotash... Els plafons 

de l’esquerra potser no es bo posar-los si tapa l’espai ja que el públic ve de l’esquerra. 

2. Taula (2x1m) amb dues vitrines planes no il·luminades de 80x40x30 cm (ample, fondo, alt) 

per posar mostres de mineral, llibres antics i moderns, llums de mina, eines, documents 

antics... Composades per 5 vidres plans units amb peces d’alumini. 

3. En la mateixa taula de les vitrines es pot posar folletons, revistes, informació... 

4. Taula o taula baixa per posar bagul amb mostres de ma de sals. Cal pensar en tenir 

reposició per si s’acaben. 

5. Dos blocs de sals: un de silvinita amb vetes per exemple i l’altre de sal gemma brillant.  

Mides grans i posats al terra o sobre una plataforma. 

6. Tema monitors: qualsevol explicació al públic pot ser molt positiva.  

7. Audiovisual: a la part de les escales tenim la pantalla de projeccions, però si es vol posar 

una pantalla a l’estand es podria aprofitar la taula gran (2x1 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta distribució és a tall orientatiu.  

Evidentment podeu modificar-la com creieu convenient. 

  



 

 

IBERPOTASH – INFOMINER

 

Va acompanyant la primera proposta. 

afegir dues fulles A3 més amb la qual cosa la revista passaria a tenir 24 pàgines. Per tant podríeu 

disposar de 7-8 pàgines per posar continguts:

 

• Història minera (Albert Fàbrega)

• Què és i com es treballa la Potassa

• Centenari: actes que es faran

• Publicitat d’Iberpotash  i quisom

• El futur de la potassa catalana

• Fotografia antiga i moderna

 

• Amb aquest material crec que s’omple bé l’espai i el material el podríem maquetar 

nosaltres mateixos si ens ho féssiu arribar aviat.  

• La revista sortirà a finals de febrer per anunciar la fira de Sants i l’exposició. 

• L’INFOMINER podria ser donat als visitants de la fir

l’esponsorització d’IBERPOTASH.

• La portada la podem parlar si teniu fotos impactants de la sal: vetes, màquines, 

miners... 

 

Això sí que implica unes despeses per la publicació:

 

Impressió INFOMINER  

 
Impresión Offset: Revista 24 pá
- papel estucado brillo de 125 g.
- formato A3 abierto / formato cerrado: A4
- impresión (4+4) 
- encuadernado con 2 grapas
Es facturaria a través de la impremta que ens ho 

imprimeix: 

Litografia Ochoa de Sant Feliu de Llobregat

 
1000 exemplars 1550

1500 exemplars 1750

2000 exemplars 1945

    

Cost enviament per correu 

240 exemplars 480,00

Tarifes:  140 g = 2,00€ 

En el cas de que vosaltres t

ho parlem.  

Tot tindrà la seva factura corresponent.

 

            

Proposta

INFOMINER 

Va acompanyant la primera proposta. Dins de la nostra publicació periòdica INFOMINER podríem 

afegir dues fulles A3 més amb la qual cosa la revista passaria a tenir 24 pàgines. Per tant podríeu 

8 pàgines per posar continguts: 

(Albert Fàbrega) 

om es treballa la Potassa 

Centenari: actes que es faran 

Publicitat d’Iberpotash  i quisom-quèfem 

El futur de la potassa catalana 

Fotografia antiga i moderna 

rial crec que s’omple bé l’espai i el material el podríem maquetar 

nosaltres mateixos si ens ho féssiu arribar aviat.   

La revista sortirà a finals de febrer per anunciar la fira de Sants i l’exposició. 

L’INFOMINER podria ser donat als visitants de la fira de forma gratuïta amb 

l’esponsorització d’IBERPOTASH.  

La portada la podem parlar si teniu fotos impactants de la sal: vetes, màquines, 

Això sí que implica unes despeses per la publicació: 

Impresión Offset: Revista 24 pá ginas (incluida cubierta) 
papel estucado brillo de 125 g. 
formato A3 abierto / formato cerrado: A4 

encuadernado con 2 grapas 
Es facturaria a través de la impremta que ens ho 

Litografia Ochoa de Sant Feliu de Llobregat. 

0,00€ 

0,00€ 

5,00€ 

,00€   

n el cas de que vosaltres tingueu millors tarifes 

à la seva factura corresponent. 

roposta portada 
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Dins de la nostra publicació periòdica INFOMINER podríem 

afegir dues fulles A3 més amb la qual cosa la revista passaria a tenir 24 pàgines. Per tant podríeu 

rial crec que s’omple bé l’espai i el material el podríem maquetar 

La revista sortirà a finals de febrer per anunciar la fira de Sants i l’exposició.  

a de forma gratuïta amb 

La portada la podem parlar si teniu fotos impactants de la sal: vetes, màquines, 
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IBERPOTASH – MINERALOGISTES de CATALUNYA 

 

El Grup publica des del 1978 la revista Mineralogistes de Catalunya que està considerada 
entre les cinc primeres del món editades per amateurs. MC recull articles sobre la 
Mineralogia del nostre país i de la resta del món, Història de la Mineria, Geologia i altres 
temes relacionats La revista consta d’unes 72 pàgines, il·lustrades amb nombroses 
fotografies de magnífics exemplars mineralògics dels més prestigiosos col·leccionistes, així 
també articles científics i divulgatius sobre mineria i mineralogia. MC va destinada als 
nostres socis i se’n fa intercanvi amb museus i institucions científiques d’arreu del món.  

Tanmateix, se n’edita una versió en llengua espanyola per a altres entitats mineralògiques 
de la resta de l’estat, amb el nom de Revista de Minerales (www.revistademinerales.com) i 
una versió en anglès MINERAL Up (www.mineralup.com) que es difon arreu del món. 

Pensant en ponts de col·laboració ens agradaria poder estudiar amb vostès la possibilitat de 
que Iberpotash pogués ajudar en la publicació de la revista a canvi de ser-hi presents. La 
revista no rep cap mena subvenció oficial per part de cap administració i es cobreixen les 
despeses amb la publicitat i les quotes dels socis. 

La revista és semestral i el proper número de la revista sortirà per la fira de Sants, al març, 
però ja és tancada pel que fa a afegir-hi nous temes. La propera revista sortirà al mes 
d’octubre. Aquest tema els el proposem a fi i efecte de que el puguem tenir també en 
consideració en properes converses. 

 

 

 

  



 

7 de 8 

 

DOSSIER 2012 

 
 
QUÈ ÉS MINERALEXPO BARCELONA-SANTS? 
 
És una fira de minerals, fòssils i elements relacionats amb la natura, on els visitants poden 
trobar: actes culturals, exposicions, tallers i, alhora, comprar ja sigui peces de col·lecció 
(fòssils i minerals) com elements de guarniment i gemmes fetes de matèries minerals 
(collarets, polseres, pedres tallades…) de la mà dels millors comerciants nacionals i 
estrangers. 
 
 
QUÈ FAREM? 
 
 
TALLERS 
 
TALLER d’INICIACIÓ als MINERALS per a NENS i NENES  
Tots els dies matí i tarda es faran tallers introductoris al 
món dels minerals adreçats al públic escolar, però 
també als pares. Uns tallers orientats a donar a 
conèixer la mineralogia entre el nens i les nenes que 
ens visitaran. Es faran el divendres a la tarda i el 
dissabte i diumenge matí i tarda. S’explicarà què és un 
mineral i una roca, farem un tast d’alguns minerals com 
l’halita, l’exfoliació, la fluorescència... Divendres 17 a 
19h. Dissabte d’11 a 13h i de 16 a 18h. Diumenge d’10 
a 12h. Amb monitors. 
 
 
AUDIOVISUALS 
En una carpa adecuada a tal fi, projectarem diversos audiovisuals. Els que 
ara tenim previstos són els següents: 

• Les Mines i Minerals Catalans.  
• D’excursió a les mines de Bruguers. 
• Els cristalls gegants de Naica. 

 
 
Els MICROMOUNTS: els MINERALS més PETITS 
De vegades, la natura ens ofereix als mineralogistes els seus més preuats 
i fantàstics tresors com a petits cristalls de mides mil·limètriques. Amb 
l’ajut d’un microscopi binocular podem observar belleses que d’altra forma 
ens serien molt difícils de fruir. El món dels micromuntatges o 
microminerals és un camp del col·leccionisme cada dia en alça.  
Amb pocs diners i poc espai podem tenir una extensa col·lecció 
sistemàtica d’espècies minerals de gran bellesa, en capsetes de no més 
de 2x2 cm, amb milers d’exemplars. Amb el desenvolupament de la 
fotografia digital adaptada al microscopi aquest món es veu enriquit per la 
possibilitat de fotografiar aquests “micros” de manera relativament senzilla 
i poder tenir a més una bona col·lecció fotogràfica. Patrocinat per MOTIC. 
 



 

8 de 8 

 

 
 
RECERCA d’OR  
Podreu passar una bona estona fent recerca d’or amb 
l’àbac (batea) i trobant una pelleta d’or (assegurat!). 
S’explicarà com i on podeu buscar el metall preciós, de 
mans d’en Rogelio Zorrilla, un expert en l’art dels 
“garimpeiros” o dels antics malalts per la febre del metall 
daurat...i a Catalunya. Dissabte i diumenge. En principi 
aquest taller es farà però tot depèn d’una sèrie de 
compromisos que la persona encarregada ens ha de 
confirmar. 
 

   
 
 
 
 
QUI ORGANITZA LA FIRA? 

 
El Grup Mineralògic Català  és l’organitzador d’aquesta fira amb la col·laboració del 
Secretariat d’Entitats de Sants-La Bordeta. 
 
El Grup Mineralògic Català és una entitat no lucrativa, fundada l’any 1975, que té per objectiu 
fomentar l’estudi i la divulgació de la Mineralogia en tots els seus àmbits. Formada per 
aficionats amb tot tipus de formació acadèmica. El Grup publica, des de 1978, la revista 
Mineralogistes de Catalunya. Per als seus socis. 
 
També publica la revista informativa del món mineralògic INFOMINER amb una periodicitat 
quadrimestral i que es distribueix al Grup Mineralògic Català, la Societat Valenciana de 
Mineralogia i l’Associació Mineralògica i Paleontològica de Sant Vicent del Raspeig (Alacant). 
A més es publica periòdicament com a PDF a Internet (issuu)  
 
Més informació:  
Una activitat fonamental per a la nostra entitat, des dels inicis, és la celebració de borses i 
exposicions de minerals, essent les més reconegudes entre col·leccionistes MINERALEXPO 
Sant Celoni  i MINERALEXPO Sants , seguida de l’EXPOMINER (Fira de Barcelona), punts 
de trobada dels aficionats, on es gaudeix d’un amplíssim ventall d’espècies minerals, fòssils i 
joies, envoltats per un ambient acollidor.  
 

 

C. Antoni Capmany, 67, baixos - 08028 Barcelona 

Joan Rosell - Tel. 93 4786796 – 656648499 

jrosell@minercat.com 


