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ACTIVITATS

Anàlisi mineral al local social
REDACCIÓ (GMC)  Abans de l'estiu es va portar a terme al local social una 
activitat que pretenia introduir-nos una mica en la determinació mineral 
mitjançant algunes senzilles proves i utilitzant reactius que amb certa 
facilitat podem tenir a l'abast. El taller va ser impartit per en Carles Díez 
i en Joan Rosell.
Es va parlar dels reactius que ens fan falta per determinar cations com: 
magnesi, coure, mercuri, plom, ferro, plata... També anions com: arsenat, 
carbonat, sulfat i sulfur. Es va donar molta importància al fet de dissoldre 
bé la mostra i realitzar les proves amb petites quantitats. Un dels atrac-
tius de l’anàlisi química de minerals són els colors que adquireixen les 
dissolucions en reaccionar. L’assistència fou força nombrosa. Esperem 
repetir-ho l’any vinent amb altres proves. Podeu trobar més informació 
referida a les diferents proves en el web del grup: minercat.com.

En Carles ha afegit cromat potàssic a una mostra que contenia plom 
(galena) i es forma el característic precipitat groc de cromat de plom, que 
segons deien es feia servir per fer el color dels taxis a Barcelona...
A baix, una representació de reactius del mini-laboratori.

El racó de la biblioteca

A la nostra 
biblioteca 
les pots 
consultar
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Amb el carnet de soci

del GMC, SVM o AMPSVR

podeu entrar-hi lliurement

Aquest any hem preparat un grapat 
d’activitats i actes pels membres del 
GMC i visitants:

 Vine a buscar el nou exemplar de 
Mineralogistes de Catalunya.

 També podràs recollir la revista 
de minerals i fòssils 
Paleomina.

 El Calendari Solidari 
de Minerals, en tenim un 
per tu.
No et deixis el teu carnet 
de soci i podràs gaudir de molts 
avantatges i entrar a la fi ra de franc.

Palau número 1

revista 

lt
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La mina de Yaogangxian 
Chenzhou, Hunan, R.P. China
RAMÓN LÓPEZ GARCÍA, MANUEL 
CANSECO (SVM)  Por mi trabajo 
tengo que viajar varias veces al año 
a China y cuando las condiciones 
me lo permiten, puedo mezclar mis 
obligaciones con mi afición a los mi-
nerales visitando algunos yacimien-
tos, que empiezan a ser míticos por 
la calidad de sus ejemplares. Este 
es el caso de la mina de Yaogan-
gxian.
Yaogangxian, que se puede tra-
ducir como la montaña del Dios 
de jade, está situada en la provin-
cia de Hunan, en el sur de China. 
Para llegar, lo más aconsejable es 
volar de París a Cantón, de allí to-
mar un tren rápido (similar al AVE) 
hasta Chenzou, que cuesta unos 
15 euros y tarda una hora y veinte 
minutos y desde esa ciudad contra-
tar un coche con chófer todo el día 
(unos 100 euros), para que vía Yi-
zhang, recorra los 110 km que nos 
separan de Yaogangxian. La mina 
explota fundamentalmente wol-
framita y en 2004 fue la mina más 
rentable de China. En la actualidad 

produce unas 2.000 toneladas de 
concentrados de wolframio por año, 
aunque disminuyendo poco a poco. 
Esto unido a la bajada del precio del 
producto,  hace plantearse la posi-
bilidad de su cierre a corto plazo. La 
empresa es estatal y trabajan alre-
dedor de 3.000 personas; de ellas 
unas 400 son mineros, el resto se 
dedican a trabajos en superficie y a 
la administración.
La mina tiene 24 niveles, el nivel 1 
se encuentra a 1.512 metros y el 
24 a 540 metros sobre el nivel del 
mar. La mayoría de las galerías se 
han realizado siguiendo los filones. 
Los diferentes niveles están inter-
comunicados por planos inclinados, 
pozos y contrapozos consiguiendo 
una excelente ventilación. En el ni-
vel 21 está la galería principal que 
alimenta la planta de trituración. 
El desarrollo lateral llega hasta los 
cuatro kilómetros y en cien años de 
explotación se han realizado nume-
rosas galerías subterráneas.
Visitar los trabajos de interior es 
complicado. Hay que conseguir un 
permiso por el ministerio corres-

pondiente, que se puede 
solicitar en Changsha. Si lo 
otorgan enseñan una parte de 
las instalaciones, pero no en 
la que aparecen las piezas de 
coleccionista. El acceso por 
el exterior es muy difícil por 
lo abrupto del terreno. Para 
conseguir minerales a pie de 
mina hay que contactar con 
el principal distribuidor de la 
zona, Mr. Zhou, que tiene 
las oficinas en el pueblo. Los 
precios son más elevados 

El autor con los vicepresidentes de la empresa:  Mr. Fan y Mr. Liu

Mr. Fan y Mr. Liu acompañados por el consignatario Mr. Zhou 
(fumando en la foto). Abajo: escogiendo ejemplares con gran paciencia

Scheelita con fl uorita y cuarzo. Col. del autor.

VIATGES
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que en otras minas chinas, sobre todo para los ejemplares de calidad. Un 
inconveniente es entenderse con ellos, pues muy pocos hablan inglés y 
los que lo hacen es a nivel primario. Por suerte siempre voy acompañado 
por mi corresponsal en China, Sophie Xu, persona muy eficiente que me 
facilita el diálogo, ahorrándome tiempo y problemas. Otro inconveniente 
es saber con certeza si los ejemplares han salido de esa mina o de las 
vecinas y si el mineral es el que dicen, pues no todos están analizados 
correctamente y se tardará bastante tiempo para que otros estudios y 
análisis nos indiquen con certeza toda su paragénesis. Como ejemplo la 
jaskolskiíta, especie analizada en España y que aún no ha sido citada ni en 
Mindat, ni en el libro Fine Minerals of China de Guanghua Liu ni en el último 
artículo que The Mineralogical Record realizó de esta mina. 

1.- Ferberita. 48x24 mm. Col. Juan Carlos Tarín.
2.- Jaskolskiíta. 20x20 mm. Col. Canseco-Suárez.
3.- Ofi cinas de la empresa minera.
4.- Mineros camino del trabajo.
5.- Fluorita. 15mm. Col. Ramón López.

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

FIRES

III Taula d’intercanvi 
de Bellvei i I de Canyelles, 
Barcelona 
JORGINA JORDÀ (SANTA COLOMA DE CERVELLÓ, GMC)   Altra 
vegada hem celebrat la III Taula d’Intercanvi de Bellvei i I de 
Canyelles. Aquest any a Canyelles, entre altres motius, perquè 
l’ Ajuntament de Canyelles es va interessar a col·laborar-hi amb 
força. També es va habilitar una sala per a l’exposició fotogràfi -
ca de J. A. Soldevilla, la conferència del Marc Campeny “Un 
passeig pel nou gegant d’Àfrica: Angola” i per primera vegada la 
creació d’un Museu Efímer de minerals.
En aquesta tercera edició va haver-hi una trentena d’expositors. 
La majoria dels participants eren de Catalunya: Balaguer, La Sè-
nia, Vilafranca del Penedès, Mollet, Vic, Arenys de Mar, Santa 
Coloma de Cervelló, Manresa, El Prat de Llobregat, i de Barce-
lona, però també van voler estar amb nosaltres gent d’Alacant, 
Castelló i Cantàbria, cosa que els volem agrair. 
Per citar minerals que hi vam canviar: magnetites de Burguillos 
del Cerro de fa ja uns anys; claraïta, kenshuïta, la rara dun-
dasita i els inestimables quarsos blaus d’Altura. Vivianites de 
Bolívia, argent de Batopilas, esfalerita d’Áliva, fl uorites xine-
ses, calcites de Ziordia, Camargo, Cuco; quars de la Mintetxu, 
fl uorites de Berbes, miques d’Àvila, barites de la Nieves, fl uo-

rites de Sant Marçal, material de Massabé, guixos de Vilobí 
i el recent descobriment de les epsomites de la mateixa lo-
calitat. Plumbogummites de Vegadeo, fl uorites canàries que 
van despertarl’interès de molts i, a més, algunes facolites de 
Tasartico i Montaña Blanca, dolomita i clinoptilolita de Tocodo-
mán acompanyades pel treball de Mindig on s’explica el seu 
origen http://www.mindig.org. Un altre cosa que ens va agradar 
va ser poder recollir la revista Paleomina dels companys de 
l’Associació Mineralògica i Paleontològica de Sant Vicent del 
Raspeig amb qui recentment ens intercanviem aquesta publi-
cació pel nostre Infominer del GMC.
A la tarda, després d’un bon dinar amb companys i amics, vam 
assistir a la conferència d’en Marc que va ser d’allò més ins-
tructiva i amena, ja que ens va explicar en què consistia la 
seva feina a Angola, les difi cultats i burocràcia del país i com 
viu la població. L’exposició fotogràfi ca i el Museu Efímer van 
tenir molta acceptació i comentaris positius demanant que es 
repeteixi en properes edicions. Les fotografi es d’en Soldevilla 
van meravellar fi ns i tot els no entesos. Els minerals exposats 
al Museu Efímer van ser cedides per col·leccionistes i eren 
peces mida XXL i de gran bellesa!
Finalment resta donar-les gràcies a tots els qui han col·laborat 
i treballat de valent, als organitzadors, a l’Ajuntament de Can-
yelles i especialment a J. A. Soldevilla i senyora per fer que any 
darrere any això surti tan bé. Enhorabona!
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D’excursió a les Mines 
de Ribes de Freser
JORGINA JORDÀ (SANTA COLOMA DE 
CERVELLÓ, GMC)  El passat dia 19 de 
juny vam fer l’excursió del Grup Minera-
lògic Català. Aquesta vegada vam visitar 
una explotació molt poc coneguda com 
és la mina Sant Evaristo, molt propera 
a l’Ermita de Sant Antoni, al terme muni-
cipal de Ribes de Freser.
En aquest indret, hi ha una mineralització 
filoniana d’arsenopirita, la qual es troba 
encaixada en esquistos de l´ordovicià. 
Aquesta mineralització va ser motiu 
d’explotació a començaments del segle 
XX en forma d’una petita galeria subterrà-
nia i un seguit de treballs a cel obert. 
Actualment, la galeria es troba molt 
col·lapsada i només vam poder trobar 
una petita boca. Alguns dels minerals 
que es poden trobar al jaciment, segons 
el Dr. Mata i Perelló són: arsenopirita, 
berthierita (indicis), calcopirita, estibnita 
(abundant) galena, jamesonita, pirita, te-
traedrita, calcita i quars. I entre els mine-
rals d’alteració, cal esmentar: cervantita, 
goethita, hematites, valentinita, atzurita 
(indicis), malaquita, guix i pirolusita (den-
drítica).

Quan ja havíem recollit prou mostres i 
fet moltes fotos vam decidir continuar la 
nostra excursió visitant la mina Casan-
dra o també anomenada de Can Ven-
taiola per la masia que hi havia construï-
da a les rodalies.
El primer que vam poder constatar és 
que la escombrera es troba cada ve-
gada més coberta de vegetació i costa 
més trobar els minerals. La mineralitza-
ció està formada per un conjunt de filons 
que van ser explotats en petites galeries 
de les quals només es conserven un pa-
rell de boques a les quals no vam poder 
accedir ja que es trobaven inundades. A 
l’escombrera de la mina sí que vam po-
der recollir entre tots una bona represen-
tació de gairebé tota la paragènesi que 
s’hi pot trobar: calcopirita, galena, esfale-
rita, estibnita, atzurita, malaquita, cerus-
sita, calcita i quars. Només ens va faltar 
la piromorfita que havíem identificat en 
ocasions anteriors però que aquest cop 
se’ns va resistir.
A l’hora de dinar, com que érem molt a 
prop de l’estació del cremallera a Núria, 
vam decidir anar a refrescar-nos a la 
cantina i dinar allà mateix, cosa que va 
acabar convertint-se en una reunió molt 
agradable, entre bons amics, companys 
de sortides i com no, amb en Manuel 

Valentinita. Mina Sant Evaristo, xl. 0,8mm. Foto: Màrius Asensi.

Escombreres de la mina Casandra. Foto: Màrius Asensi.

Dinant i fent tertúlia a la cantina del Cremallera.

Boca de la mina Sant Evaristo.

Moreno de cap de colla i guia, parlant de 
passades i futures sortides, fires, taules 
d’intercanvis, amb determinació de mostres 
que alguns sempre porten per classificar o 
simplement per mostrar-nos algun mineral, 
rar, curiós o molt antic. 
Com sempre gràcies a tots per la bona 
estona i fins a la propera. 

Malaquita de la mina Casandra. 2cm. Foto: Màrius Asensi

SORTIDES MINERALÒGIQUES
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Quars verd del Barranc Vermell 
Monnegre de Baix, Mutxamel, Alacant

JOSÉ R. PASTOR ALIAGA (EL MORALET, ALACANT)  Des 
del pantà de Tibi fins als voltants de Mutxamel, seguint el llit 
del riu Monnegre, aflora una gran massa triàsica composta 
majoritàriament per margues del Keuper. El paisatge és 
veritablement impressionant, muntanyes erosionades i els 
seus abruptes canons excavats per les aigües, cadascun d’un 
color diferent: el verd, blanc, groc, violeta i vermell li donen a 
aquesta zona un aspecte realment peculiar.
En aquesta zona mai vaig trobar aragonita, però sí la resta dels 
minerals característics del Keuper: quars de tots els colors, 
magnesita de la varietat “pistomesita”, teruelita, pirita, guix i, 
fins i tot, en una zona més al nord s’ha trobat celestina de prou 
bona qualitat en les vetes de calcita.
En aquesta ocasió detallarem un petit jaciment que es troba 
a la zona del Barranc Vermell, a Monnegre de Baix. Pels 
voltants d’aquest barranc es troben unes petites explotacions 
de guix abandonades i entre elles i el llit del riu hi ha uns petits 
afloraments de guix entre cristal·lí i sacaroïde de color blanc, 
que de vegades està travessat per fines vetes de marga de 
color gris o verd.
Entre aquests petits filons de guix es troben implantats els 
cristalls de quars. Solen ser de color blanc a transparents, grisos 
i/o verds. Els d’aquest darrer color són els més interessants per 
ser una tonalitat poc comuna per aquest mineral, però el més 
interessant d’aquests cristalls és la seva forma extremadament 
rara ja que els cristalls es solen presentar aplanats; alguns ho 
són verticalment, però la majoria d’ells estan aplanats en sentit 
horitzontal. Tal és que han perdut les seves terminacions i es 
presenten com tabletes amb forma pseudohexagonal; també 
n’hi ha de formes pseudocúbiques. Aquests cristalls tenen una 
mida entre un i dos centímetres de longitud. La majoria d’ells 
s’han deixat anar de la matriu de guix i s’han de buscar en la 
petita escombrera. També ha aparegut a la zona una prima 
veta limonititzada en què els cristalls de quars presenten un 
color entre verd i marró molt fosc (aparentment són gairebé 
negres) i amb una lluïssor molt particular, ja que a l’interior 
es poden observar unes petites partícules que els donen uns 
reflexes clarament metàl·lics.
Aquest jaciment, com tants altres de la província d’Alacant, 
és realment petit i en l’actualitat està pràcticament exhaurit, 
però no és descartable que pels voltants puguin aparèixer més 
afloraments amb aquest tipus de cristalls, encara que fins ara 
només s’han trobat dos petits filons fèrtils. En els meandres 
que forma el llit del riu també es poden trobar excel·lents 
cristal·litzacions de jacint de Compostel·la, encara que de mida 
modesta.
Donada la naturalesa abrupta de la zona, encara no està 
degudament explorada i de ben segur que encara ens oferirà 
moltes i grates sorpreses. 

Vista del Barranc Vermell des de la part  oposada al riu.

NOTES MINERALÒGIQUES

Cristalls de quars amb les formes i tonalitats tan característiques.

Cristalls de quars de tons més negres dins de la matriu de guix.

Cristalls de 
celestina sobre 
una matriu guix.

Barrejats amb 
les escombreres 

apareixen cristalls 
aïllats de quars de 

to verd-blavós.
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Pirrotita de Gualba, 
Vallès Oriental, Catalunya
CÉSAR MENOR SALVÁN (CENTRO ASTROBIOLOGIA-INTA, MA-
DRID), FREDERIC VARELA BALCELLS (GMC, TERRASSA) 

 La Pirrotita o Pirrotina es un sulfuro de hierro cuya fórmula 
ideal sería Fe7S8, aunque suele describirse como Fe1-xS (x = 
0-0.17), dado que posee una cantidad variable de hierro, al ser 
un sulfuro no estequiométrico. La Pirrotita es el sulfuro de hierro 
más abundante del Sistema Solar, pudiendo encontrarse en di-
versos ambientes geológicos y es muy frecuente en meteoritos. 
La estructura cristalina de la Pirrotita es compleja y se basa en 
la celda unidad de la Niquelina (NiAs). Así como ésta, es una 
celda unidad hexagonal. El agrupamiento de las celdas da lu-
gar a la superestructura de los cristales. Estas superestructuras 
pueden tener diferentes posibles ordenaciones o politipos. Los 
politipos de la Pirrotita pueden tener diferentes propiedades, 
como diferente sistema cristalino, monoclínico o hexagonal. 
Esto depende de la cantidad de hierro: las pirrotitas deficientes 
en hierro son monoclínicas y las mas próximas a x=0, hexago-
nales.
Asimismo, posee diferente magnetismo (desde no magnética 
a ferrimagnética) dependiendo del número de vacantes para 
el Fe en la estructura cristalina y diversas reactividades, pro-
piedades importantes desde el punto de vista del beneficio del 
mineral. La Pirrotita natural usualmente no es un único politipo, 
sino una mezcla de varios. Incluso en un cristal individual pue-
den coexistir varias superestructuras.(1)

Se han identificado diversos politipos monoclínicos y politipos 
hexagonales de Pirrotita:
Pirrotita-1C: Hexagonal y estable solo a temperatura elevada. 
Es la única forma paramagnética de la pirrotita.
Pirrotita-4M:  Fe7S8, monoclínica y ferrimagnética, es el politi-
po más común en la Tierra.
Pirrotitas-5C, 6C y 11C: Monoclínicas, no magnéticas y de 
composición variable, aunque deficientes en hierro, su fórmula 
general es Fe(x-1)Sx (x>8). 
Troilita: FeS, es un politipo estequiométrico de la Pirrotita, an-
tiferromagnética y, aunque es rara en nuestro planeta, es un 
sulfuro muy común en meteoritos y posiblemente en la Luna.
Pirrotita-5H: Fe9S10, hexagonal.
Pirrotita-6M: Fe11S12, monoclínica.
Pirrotita-7H: Fe9S10, monoclínica.
Pirrotita-11H: Fe10S11, hexagonal.

La Pirrotita es un mineral relativamente abundante en las can-
teras de Gualba en su forma masiva. Constituye uno de los 
componentes de la mineralización polimetálica tipo skarn que 
acompaña a la intrusión granítica de edad hercínica que afectó 
a los materiales sedimentarios, fundamentalmente los mármo-
les calcítico-dolomíticos.
En el curso de unos estudios llevados a cabo en el Centro de 
Astrobiología (INTA) de Madrid y en los que se utilizó Pirrotita 
masiva procedente de Gualba, se pudo caracterizar este mine-
ral. Como la información obtenida es interesante y no constan 
análisis anteriores sobre la Pirrotita de este yacimiento, pasa-
mos a detallar lo que pudo observarse y que también fue des-
crito en su momento en Foro FMF (www.foro-minerales.com).
El análisis mediante microsonda electrónica y el estudio por 
microscopía óptica muestran que la Pirrotita de Gualba analiza-
da es mayoritariamente hexagonal, de fórmula Fe9S10, aunque 
presenta también el politipo monoclínico. Se aprecian inclusio-
nes de Calcopirita y Pirita. Esta última es poco frecuente y está 
asociada a la alteración de la Pirrotita, apareciendo texturas de 
reemplazamiento gráfico o pseudográfico.(2) 
Aunque la Pirrotita masiva es bastante pura, realmente no se 
puede considerar un mineral, sino una roca rica en Pirrotita 
conteniendo muchos silicatos, principalmente Clorita rica en 
Fe, Augita, Augita rica en Ti, Titanita, feldespatos y en menor 
proporción Moscovita, Flogopita, Nontronita, Fluorapatito y óxi-
dos de hierro. Como curiosidad, aparecen inclusiones a nivel 
microscópico, poco frecuentes, de Cosalita. 
La Pirrotita de Gualba puede adquirir protagonismo en un futuro 
próximo, pues forma parte de un modelo sobre el Origen de la 

Entrada a la Pedrera Xauxa (Aymar), Gualba. Foto: Frederic Varela Balcells.
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vida actualmente en estudio en el que se considera que los clústers de FeS pre-
sentes en muchas proteínas y responsables de reacciones bioquímicas son “fósiles 
vivientes” de un hipotético origen del metabolismo sobre superficies de minerales 
de FeS. 
Asimismo, puede actuar como aporte de poder reductor en base a la reacción: 
Fe0.875S (pirrotita) + 0.75 H2S --> 0.872 FeS2 (pirita) + 1.5 H+ + 1.5 e-

Cosalita
Es interesante destacar la presencia de Cosalita en la muestra. La Cosalita es un 
mineral que se incluye dentro del grupo de las sulfosales, estando constituída por 
plomo, bismuto y azufre, siendo su fórmula química Pb2Bi2S5. Algunos autores in-
dican también la presencia de Cu como constituyente esencial.(3)  Cristaliza en el 
sistema ortorrómbico. En las muestras observadas aparece como granos sólo ob-
servables al microscopio incluídos en pirrotita.
No era del todo inesperada la presencia de Cosalita en las canteras de Gualba, 
donde se conoce desde hace tiempo la presencia de minerales de bismuto, pero 
sí es interesante su hallazgo. Gualba sería la segunda localidad para este mineral 
en Catalunya, donde únicamente estaba descrito en las minas de la Vall de Ribes, 
Ripollès, Girona, también en forma microscópica.(4) 

(1) Dekkers, M.J. (1988): Magnetic properties of natural pyrrhotite Part I: Behaviour of initial 
susceptibility and saturation-magnetization-related rock-magnetic parameters in a grain-size 
dependent framework. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 58: 376-393. 
(1.a) Tokonami, M., Nishiguchi K, Morimoto N. (1972): Crystal structure of a monoclinic pyrro-
thite. American Mineralogist, 57: 1066-1080. 
(1.b) Rickard, D., Luther, G. (2007): Chemistry of iron sulfides. American Chemical Society, 
107: 514-562. 
(2) Velasco F. (1979): Reemplazamiento pseudográfico de pirrotina (Santa Olalla, Huelva). 
Estudios Geológicos, 35: 487-492.
(3) Clark (1993): Hey’s Mineral Index.
(4) Ayora, C., Ribera, F., Cardellach, E. (1992): The genesis of the arsenopyrite gold veins 
from the Vall de Ribes District, eastern Pyrenees, Spain. Economic Geology, 87: 1877-1896.

Abajo izquierda: Pirrotita masiva. Sot 2, Pedrera Xauxa 
(Aymar), Gualba.  FOV 0.5 cm.
Textura compleja de la pirrotita masiva de Gualba vista en 
microscopio de luz transmitida con polarizadores cruzados. 
Las partes negras son pirrotita (opaca). Clorita y feldespato 
forman basicamente el resto.          
Abajo derecha: Cosalita. Textura de la pirrotita (Po) de 
Gualba vista con SEM. Ocasionalmente se observan peque-
ños gránulos de cosalita. Fotos: César M.Salván, Centro
de Astrobiología (INTA).

Pirrotita masiva. Sot 2, Pedrera Xauxa (Aymar), Gualba. 
Medidas: 6,5 x 5 cm. Foto: Frederic Varela Balcells.

La mineralización calcosilicatada va acompañada en diversos puntos por una 
mineralización polimetálica, constituyendo ambos el skarn característico de Gualba. 
Pirrotina, pirita, calcopirita y calcita. Foto: Frederic Varela Balcells.

Mármol calcítico. Actualmente es el material objeto de explotación. Foto: F. Varela.
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Nepouíta de la mina La Gallega
Ojén, Málaga, Andalucía
JUAN CARLOS TARÍN (SVM)  A principios de enero de 2010, nues-
tro amigo y colega Christian Rewitzer nos proporcionó varias pie-
zas de la mina La Gallega de Ojén (Málaga), entre las que había 
una etiquetada como nepouíta, que nos llamó la atención porque 
hasta entonces desconocía esa especie. Al año siguiente fuimos 
Christian, Adrià Pesudo, Carlos de Utrera y yo a la mencionada 
mina para recoger minerales de la extensa paragénesis que allí 
se presenta. Nuestro objetivo eran la annabergita y la nepouíta, 
minerales no citados aún en dicha explotación minera.
Fue en abril de 2011, y lo cierto es que la jornada, aunque pasada 
por agua, fue un éxito y tuvimos la oportunidad de obtener bastan-
tes muestras de nepouíta así como de annabergita (microcristales 
de gran belleza), junto con cromita, niquelina, gersdorffita y posi-
blemente alguna westerveldita (Fe,Ni,Co)As, mineral este último 
que tiene como localidad tipo La Gallega.(1,2,3)

La nepouita de esta mina es de un color verde bastante intenso y 
de tacto céreo y, a pesar de haber sido analizada con anterioridad 
por Christian, por su interés mineralógico y su escasez en nuestro 
país, se realizaron otros análisis,(4) dando como resultado una ne-
pouíta con impurezas de Fe. A partir de estos resultados, se puede 
concluir que la Mina La Gallega es uno de los dos únicos lugares 
en España donde podemos encontrar, de momento, la nepouíta, 
junto con la de Mina Balcoll.(5) 

(1) www.mtiblog.com/2009/09/mina-de-cromo-niquel-la-gallega-ojen.html
(2) www.tuplaneta.es/foros/viewtopic.php?t=15923
(3) www.mindat.org/loc-20065.html
(4) % Atòmic: Ni 15,23/Mg 7,90/Fe 2,17/Si 16,79/O 56,5/Al 0,93/Cr 0,48.
(5) Abella, J. (2012): Népouïta (Ni,Mg)3(Si2O5)(OH)4 a la mina Balcoll, 
Falset, El Priorat, Tarragona. Infominer, 53 (1/2012): 4.

Ejemplar de nepouíta de La Gallega. 
Christian Rewitzer y Carlos Utrera, con Juan Carlos Tarín y Adrià Pesudo.

NOTES MINERALÒGIQUES 
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JUAN M. PÉREZ SAMPER (GMC -BARCELONA)  El passat 6 de 
maig va tenir lloc la 34a. edició de Mineralexpo Sant Celoni, a 
l’Ateneu de la vila. Aquesta vegada és la setena que es cele-
brava el primer diumenge del mes de maig. Davant la dificultat 
de repartir els espais entre els participants, aquest cop la taula 
del Grup Mineralògic Català estava una mica amagada. Com 
sempre hi havia oferta de llibres i revistes.
Aquest any van participar Joan Abella amb la seva sistemàtica 
catalana; Albert Badía amb la seva variada selecció; Eugeni 
Bareche amb material asiàtic (Vietnam) i peces de col·lecció; 
Paulí Figueras amb la seva selecció habitual; Joan Font amb 
material català que ha ampliat amb altres procedències; Jordi 
Gil, fidel a la seva participació amb minerals diversos i llibres 
de segona mà; Joan Rosell amb el seu material habitual, en-
tre el qual hi havia dues de les peces més interessants de la 
fira: unes antigues Barites cristal·litzades en matriu d’Osor, La 
Selva (Girona); Luigi La Rotonda amb material italià, espanyol 
i d’altres procedències; Josep Sánchez “Pitu” amb gemmes i 
polits; Josep Maria Serrano amb gran varietat d’eines afins per 
a la nostra afició i Joan Viñals amb la seva sistemàtica. Tots 
ells procedents de Catalunya.
J.J. García i Fabri Rodríguez amb material selecte espanyol, 
destacant una Galena de Linares, Aragonites de Minglanilla 
i altres; Casimiro Rodríguez amb material espanyol i d’altres 
procedències (inclosos Quarsos prasis de Serifos, Grècia); 
Eduardo Ruiz amb el seu 
sempre interessant material 
espanyol, que ara amplia 
amb peces internacionals 
(Fluoritas de Aouili, Marroc, 

MINERALEXPO SANT CELONI 2012
Calcites “fantasma” de Mèxic) procedents de Madrid. Cal 
agrair-los l’esforç que els suposa venir a la nostra fira i assis-
tir al Mercat de l’Escola de Mines de Madrid que es realitza el 
primer diumenge de cada mes.
També van assistir Iñaki Irisarri de Navarra, Miguel David de 
Múrcia amb els seus Quarsos de Còrdova, mineral divers 
murcià (em va sorprendre un Òpal verd de Múrcia), Fluorites 
asturianes i altres minerals de diverses procedències; Albert 
Martí d’Andorra; Felix Ángel Gómez aquest cop amb una 
gran selecció de Zeolites de l’Índia i una mostra de peces 
anteriors (Fluorites i Fluorapatits), però personalment sempre 
em meravellen les Calcites de la Florida, Cantàbria; Paulette 
amb assequibles exemplars xineses, sent aquests dos últims 
representants de França.
Vam poder tornar a contemplar alguns exemplars que ja vam 
veure en l’anterior Fira de Sants (Barcelona). Per exemple, 
Quars amb Barita de la mina Sant Guillermín de Còrdova, 
Galenes amb Siderita de la Corta San Valentín. Com és ha-
bitual en aquesta fira de Sant Celoni va tenir lloc la tradicio-
nal travessa mineralògica i aquest any els participants que 
van identificar el major nombre de peces van ser els com-
panys Antonio Ríos i Joan Rosell. Després de fer-ho a sorts 
va guanyar-la l’Antonio. El premi a la millor peça catalana va 
quedar desert. 

Barita d’Osor. Ex-col. Daunis. Foto: Sergio EvangelioCristalls tabulars de barita sobre dolomita. 
Cerro Warihuyn, Perú. Foto: Sergio Evangelio

Sandra Lensen i Jordi Coca, gent nova i incondicionals de les fi res del GMC

Calcita “fantasma”. Sant Eulalia, Chihuahua, Mèxic.
Galena de Linares, Jaén. Fotos: J.M. Pérez Samper

La travessa mineralògica. 

                   Quars prasi de Serifos
Fotos: J.M. Pérez Samper

Entrega de premis GMC
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Apunts per al debat sobre 
l’ús de la majúscula inicial als 
noms de les espècies minerals
JOSEP L. GARRIDO (GMC, BARCELONA)  Donat que aquesta part de 
l’Infominer (Àgora de Mineralogia) s’ha d’entendre com un espai per a 
compartir opinions, discrepants o no, vull fer la meva aportació en el tema 
de l’ús de majúscula inicial al nom de les espècies minerals, sense cap 
afany impositiu, sense voler entrar en controvèrsia amb algun company pe-
draferit, i fonamentalment amb un objectiu merament divulgatiu i d’interés 
general.
Utilitzar o no la majúscula inicial al nom de les espècies minerals és un 
aspecte de la nomenclatura mineralògica d’importància rellevant; no és 
una qüestió purament estètica, sinó alhora lingüística i científica, dins el 
marc general de les llengües romàniques i dins el marc general de la no-
menclatura mineralògica.
En català, com en castellà, francès o italià, escriure certs mots amb majús-
cula inicial no és ja cap convencionalisme (ho va ser inicialment), sinó una 
“qüestió lingüística”: una norma ortogràfica. El Llibre de la llengua catalana 
(ed. Castellnou, 1997), que «aplega la normativa ortogràfica, gramatical 
i lèxica establerta per l’Institut d’Estudis Catalans», parla de l’ús de ma-
júscules i minúscules a la part VI, on es fa la distinció entre les «majús-
cules determinades per la posició en el text» (a principi de text, després 
de punt...) i les «majúscules determinades pel tipus de paraula» (noms 
propis). No hi ha cap referència concreta als noms dels minerals, ni com a 
exemple, ni en aquesta publicació normativa ni en qualsevol altra de l’IEC 
(així com tampoc de la RAE), però s’ha de dir que en totes dues institu-
cions es consideren els noms dels minerals com a noms comuns i, com a 
tals, s’escriuen amb minúscula inicial.
Sí queda clar que els antropònims (noms de persones, divinitats, llinat-
ges..., i també d’entitats, empreses i institucions) i els topònims (noms de 
lloc, noms geogràfics) són noms propis i, llavors, van amb majúscula ini-
cial. Com es diu en el mateix llibre abans esmentat, «El problema rau en 
el concepte de nom propi, que intuïtivament sembla prou clar, però que té 
unes fronteres molt indefinides». Per tant, el primer problema se centra en 
decidir si el nom d’una espècie mineral pot ésser considerat com a nom 
propi, o bé és un nom comú. Si es tracta d’un nom comú, sempre amb 
minúscula inicial. Si el considerem com a nom propi, ha de tenir la mateixa 
“categoria” que un antropònim o un topònim?, i, per tant, s’ha d’escriure 
amb majúscula inicial?
Normativament, mentre no s’especifiqui el contrari, qualsevol nom de 
“cosa” és un nom comú; els noms propis són excepcionalitats, i com a tals, 
s’han d’indicar normativament (les excepcions a la norma s’han de llis-
tar). Escriure aquestes “excepcionalitats” amb minúscula inicial sí és una 
incorrecció normativa (excepte si es fa per una qüestio merament estèti-
ca, per exemple, en el logotip d’una empresa). Però, en un text “normal”, 
escriure ‘catalunya’ en lloc de ‘Catalunya’, per exemple, és fer una “falta” 
d’ortografia, com ho és escriure ‘vasalt en lloc de ’basalt, ‘cuars’ en lloc de 
‘quars’ o ‘crocoita’ en lloc de ‘crocoïta’.
Un nom propi «identifica un referent particular», efectivament, però aques-
ta “particularitat” no fa referència al nom d’espècie (com a categoria siste-
màtica mineralògica bàsica) en relació al nom de classe mineral, o millor 
dit, classe mineralògica, ja que aquesta és un categoria diferent (en siste-
màtica mineralògica, és una categoria superior). La particularitat a què fa 
referència la definició de nom propi rau en la mateixa categoria, és a dir, 
el nom propi ha de servir per “particularitzar” un element concret (un indi-
vidu, una cosa) dins la mateixa categoria, i no pas respecte una categoria 
diferent (superior o inferior). Així, per exemple, el nom propi d’una persona 
serveix per “particularitzar-lo” respecte la resta de persones, el nom propi 
d’un riu o d’una muntanya, respecte la resta de rius o muntanyes (en un 
atlas geogràfic podem trobar «Golf de Roses», «Cap de Creus» o, més 
rarament, «Riu Llobregat», tot aplicant el criteri “inici de text”, però dins 
d’un text trobarem «...el golf de Roses...», «...el cap de Creus...» o «...el riu 
Llobregat...»). El diamant Cullinan és “particular” respecte la resta de dia-
mants (com ho són el Gran Mogol, el Hope, el Kohinoor, el Centenary, etc.). 
Decidir que tots els noms d’espècie mineral van amb majúscula inicial no 
és “particularitzar”, dins la mateixa categoria, sinó “generalitzar”. Si, efecti-
vament, el nom comú és «el nom que s’aplica a tots els referents particu-
lars d’una mateixa classe», és a dir, d’una mateixa categoria (d’individus, 
de coses), el nom de les espècies minerals («els referents particulars»), 
dins la classe o categoria “espècie” («la mateixa classe»), són noms co-
muns i, per tant, s’han d’escriure amb minúscula inicial. Així mateix, en la 
introducció del Diccionari de Geologia (dir. Oriol Riba, 1997), en el punt 
5 de les observacions sobre la nomenclatura de minerals i roques es diu 

«Els noms dels minerals han estat escrits sempre en minúscula. No hem 
trobat cap normativa internacional sobre la qüestió».
El Gran diccionari de la llengua catalana remet el terme ‘nom comú’ al 
terme ‘nom apel•latiu’, que defineix com nom «que hom aplica a tots els 
objectes que formen una classe, un gènere»; on hem d’entendre els mots 
‘classe’ i ‘gènere’ en termes lingüístics (com a «categoria que un mot pren 
segons la natura dels éssers o dels objecte que representa») i no pas en 
termes sistemàtics o taxonòmics (classe i gènere són dues categories 
taxonòmiques ben definides en la sistematització de vegetals i animals).
D’altra banda, en aplicació d’una suposada “funció distintiva”, decidir que 
hom pot emprar la majúscula inicial com a recurs perquè els noms de les 
espècies minerals es puguin diferenciar de la resta (noms de minerals 
que no són espècie, noms de varietats, noms de roques...), també crec 
que és criticable si es fa de manera generalitzada. Podria ésser accepta-
ble en determinades publicacions si, com en el cas del Diccionario de tér-
minos mineralógicos y cristalográficos de Carlos Díaz G.-Mauriño, l’autor 
fa l’oportú advertiment («Los nombres de los minerales llevan la letra 
inicial con mayúsculas, para diferenciarlos de nombres de rocas...»). 
En qualsevol cas, però, existeixen altres recursos amb aquesta funció 
distintiva, com, per exemple, emprar la lletra en negreta (amb un traç 
més gruixut i intens) o la lletra en versaleta (amb aspecte de majúscula 
però grandària de minúscula) per a tot el nom; recursos de “forma” no de 
“fons”, des d’un punt de vista estilístic i ortotipogràfic.
Pel que fa a la “qüestió científica” del problema, el tema guanya en in-
terès. Hem de considerar els noms de les espècies minerals com a noms 
científics?, i, si és així, podem decidir que, com a tals, han de portar 
majúscula inicial?
Respecte la primera interrogació, si es pretèn que cada nom d’espècie 
mineral en cada una de les llengües existents sigui un nom científic, la 
resposta és clara: NO. Per definició, un nom científic ha de ser unívoc i 
universal, vàlid com a tal per a qualsevol llengua i en qualsevol part del 
món. Amb aquesta idea, en botànica i zoologia, es va desenvolupar la no-
menclatura binomial, generalitzada a partir de les obres del gran Linneo 
(a mitjan segle XVIII), que també va voler aplicar, sense èxit, als minerals 
(de llavors ençà, la nomenclatura i la sistematització en mineralogia han 
seguit, per desgràcia, camins diferents, habitualment enrevessats i sen-
se sortida, respecte la botànica i la zoologia). Tot i l’existència de l’IMA 
des del 1959, i més concretament de la Comission of New Minerals and 
Minerals Names –CNMMN– des del 1960 (des del 2006 és la Comission 
of New Minerals, Nomenclature and Classification –CNMNC–), encarre-
gada d’establir les recomanacions en nomenclatura (entre altres temes), 
mai no s’han fixat o establert els noms de les espècies minerals com a 
noms científics, ni tan sols en la seva grafia anglesa, tot i que aquesta té, 
certament, un caràcter més o menys oficial.
En cap de les recomanacions publicades fins ara es tracta el tema de 
les majúscules inicials al nom de les espècies minerals (a diferència, per 
exemple, de l’ús dels diacrítics, tema molt discutible i molt discutit). El 
recull més ampli de recomanacions sobre nomenclatura fou publicat l’any 
1998, amb el títol The nomenclature of minerals: a compilation of IMA 
reports, un llibre que inclou, com a primer capítol, l’article sobre “Proce-
dures and guidelines on mineral nomenclature”, d’E.H. Nickel i J.D. Gri-
ce. No hi ha cap referència directa a l’ús de majúscules, però els propis 
autors (com els altres en la resta del llibre) escriuen sempre els noms de 
les espècies minerals amb minúscula inicial (excepte, lògicament, a inici 
de text). Aquest criteri indirecte s’aplica, també sempre, en els articles 
publicats sota el paraigua de l’IMA.
Pel que respecta als noms d’espècies minerals amb arrel antroponímica 
o toponímica (que sumen quasi el 70% dels noms d’espècie acceptats), 
s’ha de dir que quan un antropònim o un topònim, tot i ser un nom propi 
en el seu origen, passa a formar part de l’arrel d’un altre nom o a formar 
part d’un terme d’un nom binomial, perd la categoria “pròpia” (com passa 
en els termes adjectivats derivats de noms propis: català, de Catalunya).
En la nomenclatura binomial (de base lingüística llatina), abans esmen-
tada, el primer terme del nom és el que correspon al gènere, i és el que 
s’ha d’escriure amb majúscula inicial, mentre que el segon terme (terme 
específic o d’espècie) va amb minúscula inicial, i tots dos termes, a més, 
en qualsevol publicació, s’han d’escriure en lletra cursiva. Per exemple, 
l’alzina és Quercus ilex i la surera és Quercus suber, dues espècies (la 
‘ilex’ i la ‘suber’) del gènere ‘Quercus’ (els roures són també d’aquest 
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gènere). El terme o nom específic s’escriu sempre amb minúscula inicial, 
independentment del seu origen etimològic: Chamaecyparis lawsoniana 
(de la família escocesa Lawson, un antropònim), Euphorbia canariensis 
(de les illes Canàries, un topònim), Prunus ramburii (de l’entomòleg fran-
cès J. P. Rambur, un antropònim), etc.
Ara mateix, en nomenclatura mineralògica, no és possible diferenciar el 
nom comú, d’una espècie mineral, del nom científic. Podem dir que són 
el mateix (com pensen a l’IEC i a la RAE), però en realitat només tenim 
noms comuns i no disposem de noms científics, senzillament, perquè no 
s’han definit.
Com en el cas de la nomenclatura botànica i zoològica, els noms de 
les espècies minerals amb arrel antroponímica i toponímica assimilen o 
incorporen, l’antropònim o el topònim en qüestió, en minúscula (excepte 
a inici de text). Si s’apliqués el criteri de mantenir la majúscula originària 
de l’antropònim o del topònim ens trobaríem amb unes grafies certament 
aberrants: BrianYoungita per brianyoungita (del geòleg britànic Brian 
Young), CharMarita per charmarita (dels mineralogistes nord-americans 
Charles i Marcel Weber), HerbertSmithita per herbertsmithita (del mine-

ralogista britànic Herbert Smith), etc. Respecte això, vull destacar que 
en l’article de nomenclatura abans esmentat, els autors (Nickel & Grice) 
diuen «If the mineral is named after a person with space or a capital letter 
in the name, the name should be modified to eliminate them», és a dir: si 
el nom del mineral procedeix d’un nom de persona, amb majúscula inicial 
o amb un espai entre el nom i el cognom, s’ha de modificar, eliminant-los 
(la majúscula i l’espai en blanc). I inclouen dos exemples: mcnearita, no 
mcNearita (ni McNearita); joesmithita, no joe smithita (ni Joesmithita, ni 
JoeSmithita). Per tant, veiem que sí existeix una recomanació IMA, prou 
clara, en aquest aspecte.

En resum, tot i no haver-hi una normativa concreta, per tot el que he dit (i 
per altres aspectes no comentats per manca d’espai), recomano escriure 
els noms de les espècies minerals amb minúscula inicial (amb categoria 
de nom comú, i no com a nom científic), excepte quan apareguin a inici 
de text. Si es vol destacar o diferenciar el nom d’alguna manera (de la 
resta de noms, per exemple), tampoc considero escaient fer-ho tot es-
crivint la inicial en majúscula, ja que és possible aplicar altres recursos 
estilístics. 

25 años del Museo de 
Minerales de Urretxu
FCO. JAVIER AGUADO GOÑI (URRETXU)  El día 
1 de febrero de 1987, la Casa Aizpuruenea, 
recién reconvertida a Casa de Cultura, re-
cibía la visita del entonces diputado gral. 
Sr. Aizarna, acompañado de autoridades 
locales y provinciales. El motivo no era otro 
que proceder a la inauguración 
de este antiquísimo edificio al 
que, conservándole su aspecto 
externo, se le había dotado de 
una nueva estructura interna. 
Había nacido un museo único 
en Gipuzkoa y uno de los po-
cos que podían verse en el Es-
tado. El acuerdo municipal con 
los propietarios de la colección  
Nicasio Luis Aguado y Martina 
Goñi, permitió crear una oferta 
cultural y didáctica a la que luego le han 
seguido otras. Tras  el fallecimiento de los 
promotores, la Diputación Foral y Ayunta-
miento de Urretxu se hicieron con la pro-
piedad de la colección, que ahora es de 
carácter público.
Nació con el deseo de ser una herramienta 
de la que se pudieran servir los ciudada-
nos y así sigue. Cada año propone mo-
nográficos y actividades de todo tipo que 
acerquen a la sociedad a un mayor conoci-
miento de la geología, la paleontología, la 
mineralogía… En su interior alberga unas 
1500 piezas. De ellas la mayor parte son 
minerales, algunas rocas y una muestra 
de minerales de Euskal Herria. En menor 
medida una partida de ejemplares fósiles. 

Los minerales se expo-
nen ordenados en gru-
pos cristaloquímicos, 
debidamente identifica-
dos, acompañados de 

documentación complementaria dirigida 
esencialmente a la población docente. Los 
fósiles se presentan a modo de reloj del 
tiempo con vocación básicamente didác-
tica. Complementan la visita una cámara 
de luz ultravioleta y un cuadro interactivo 

sobre las rocas y sus tipos. 
Desde este año, la visita se pue-
de efectuar con audio guía, un 
avance que viene a paliar la falta 
de personal especifico para visi-
tas guiadas.
Desde el primer día en que sus 
vitrinas se mostraron al público, 
hace ya un cuarto de siglo, su mé-
rito único no han sido los ejempla-
res de sus vitrinas, sinó su afán 

de promover, divulgar, incitar, innovar y, en 
cualquier caso, volver a ser un punto de en-
cuentro. Motor y conciliador de voluntades 
en busca de un camino común, promover 
los conocimientos de estas ramas de las 
ciencias de la naturaleza. Así es como hay 
que entender el museo Urrelur ubicado en 
la localidad de Urretxu, Gipuzkoa. Gracias 
a esa filosofía se han realizando aquellos 
proyectos que unos y otros, instituciones, 
entidades, organismos públicos y privados, 
particulares, asociaciones, han convertido 
en realidad el objetivo de  divulgar.

Hoy día el museo Urrelur ha recorrido un 
camino en el que deja productos culturales 
como un maletín didáctico para la ense-
ñanza media, varios DVD sobre minerales 

de Euskal Herria, cientos de excursiones 
geológicas y paleontológicas por el terri-
torio vasco y regiones limítrofes; mono-
gráficos de todo tipo, certámenes sobre 
recorridos geológicos por Euskal Herria; 
Colaboraciones con clubes y asociaciones 
mineralogicas, geoturismo, etc.
Paralela al museo nació con carácter anual 
una Semana Mineralógica, en la que a tra-
vés de concursos, excursiones, encuentros 
de intercambios se logró involucrar a más y 
más gente. Actualmente, la semana cultu-
ral se ha marcado como referente cultural 
que sobrepasa el interés regional atrayen-
do expertos y aficionados de todo el estado 
y de países como Francia, Italia, Portugal y 
Alemania. La presente edición, en plenas 
bodas de plata, va a tener lugar entre el  
27 de octubre y el 4 de noviembre y la 
feria entre los días 2 y 4 de noviembre. 
Una cita que atrae cada año miles de perso-
nas desde familias con niños dispuestos a 
participar en los juegos del parque geológi-
co: buscadores de oro buscadores en mina, 
pinturas prehistóricas, la huella del dinosau-
rio, minero por unos minutos, coleccionistas 
de todo el Estado, entidades y asociaciones 
y museos. También habrá presentaciones 
de libros, conferencias, paseos geológicos 
por el casco urbano y por el valle, etc. 
Una aventura geológica que este año 
afronta con la ilusión del primer año la ta-
rea de divulgar, con todos los que lo ha-
cen posible, porque en Urrelur Museoa el 
factor determinante son ustedes, el factor 
humano. 
Gracias por todos y cada uno de quienes 
lo han hecho posible en alguna etapa de 
estos últimos 25 años.

Presentación de los XXV 
años de Urrelur Museoa Actividades en el Museo

Visitando la mina...
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FIRES

JOSÉ R. PASTOR (AMPSVR, SANT VICENT DEL RASPEIG) 
 Los días 21, 22 y 23 de septiembre tuvo lu-

gar la IX Feria de Minerales y Fósiles de San Vi-
cente del Raspeig, organizada por la Asociación 
Mineralógica y Paleontológica de San Vicente. 
La Feria empezó el viernes a las 5 de la tarde, 
momento en el que empezaron a llegar los colec-
cionistas para ver las novedades de este año que 
presentaban los comerciantes. A las 8 de la tarde 
tuvo lugar la inauguración oficial con unas pala-
bras por parte del Concejal de Cultura de San 
Vicente y el presidente de la AMPSVR. También 
asistieron al evento las máximas autoridades de 
la localidad.
La Feria estuvo compuesta por 12 comerciantes: 
Eduardo de Geoterra, Robles de La Unión, Car-
los Hammann, Marcos de Zona Minera, Joaquín 
López, Julio Martínez, Joan Rosell, José Antonio 
Tenza, Juan José Rico, Miguel David de Totana, 
Pablo Olivares y Emilio Tomico, todos los cuales 
nos presentaron ejemplares de excelente cali-
dad.
Además de la Feria propiamente dicha, se reali-
zaron varias actividades todas ellas relacionadas 
con el mundo de la mineralogía y la paleontolo-
gía. El sábado por la mañana como complemen-
to a la Feria se realizaron diversos talleres para 
los más pequeños, entre ellos el bateo de oro y 
la búsqueda de minerales y fósiles en arena. El 
domingo por la mañana tuvo lugar la, ya clásica, 
mesa de intercambio que, como cada año, fue 
multitudinaria y a la que asistieron coleccionistas 
de los más diversos lugares de España. Esta ac-
tividad es sumamente interesante ya que asisten 
multitud de coleccionistas que aprovechan para 
visitar la Feria y admirar las diversas novedades 
que nos presentan cada año los comerciantes.
Después del intercambio se realizó una comida 
de hermandad patrocinada por la Sociedad Va-
lenciana de Mineralogía y con la colaboración 
de la Asociación Mineralógica y Paleontológica 
de San Vicente del Raspeig a la que también 
asistieron más de 70 invitados. La comida se de-
sarrolló en un ambiente distendido y en perfecta 
armonía.
En cuanto al material que se pudo ver en la Fe-
ria, a pesar de que estamos en un momento muy 
“especial”, había muchas cosas interesantes, 
entre ellas destacaban varias piezas como epi-
dota y analcima catalanas, prehnita de Huesca, 
junto con excelentes cleofanas búlgaras y esfa-
leritas de mina Troya. También grandes geodas 

IX FIRA de SANT VICENT 
del RASPEIG - 2012

de dolomita con calcita de Ojos Negros, 
fluoritas de diversas localidades, fluora-
patitos de México y de Jumilla, esfaleritas 
americanas, así como mucho material de 
Madrid, Galicia y, como no, el gran surtido 
de minerales de la Sierra de Cartagena.
En el apartado de los fósiles se vieron 
muchas novedades, sobre todo trilobites 
y equinoideos de Marruecos, así como 
diferentes tipos de equinoideos de otras 
localidades europeas.
En fin, pensamos que el evento fue muy 
completo y desde aquí os animamos a asistir 
a la próxima edición de nuestra Feria. 
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    MAIG - OCTUBRE 2012  -  GRUP MINERALÒGIC CATALÀ
SORTIDES DE CAMP

Novembre, 17 - Mina Atrevida. Ruta geològica. (1)
Desembre, 15 - Ruta geològica: Sils i Riudarenes (La Selva). (1)
Gener, 12 - Caminada geològica per Montjuïc (Barcelona). (2)
Febrer, 9 - Excursió als guixos de Montalbán a Terol. (1)
(1) Contactar amb Manuel Moreno. Tel. 934773890.
(2) Contactar amb Carles Bel. Tel. 653248303.

Octubre
25 Cinema: “The best minerals in Tucson Show 

(part I)”. Projecció de les millors peces de la 
fi ra de Tucson. Traducció simultània a càrrec de 
Sandra Lensen.

Novembre
1 Local tancat pel dia de Tots Sants.
8 Local tancat. Estarem muntant l’estand a la Fira 

EXPOMINER. Recordeu que amb el carnet podeu 
entrar de franc i acompanyants amb la invitació.

15 Valoració i tertúlia sobre l’EXPOMINER 2012. 
22 Cinema: “The best minerals in Tucson Show 

(part II)”. Projecció de les millors peces de la 
fi ra de Tucson. Traducció simultània a càrrec de 
Sandra Lensen.

29 Reunió al voltant dels binos.
Desembre
6 Local tancat.
13 Mercadet de minerals.
20 Reunió al voltant dels binos.
27 Local tancat per vacances de Nadal.
BON NADAL a TOTHOM
Gener
3 Mercadet de Minerals.
10 Tertúlia pedrera.
17 Microminerals catalans.
24 Projecció de fotos de minerals.
31 Reunió i tertúlia al voltant del bino.
Febrer
8 Mercadet de Minerals.
15 Tertúlia i minerals.

ACTIVITATS

www.minercat.com

FIRES i EVENTS MINERALÒGICS

19 - 21 Octubre FOSMINER - Bilbao
2 - 4 Novembre XXV FIRA URRETXU (Euskadi)
9 - 11 Novembre EXPOMINER - COL·LECCIONA
17 - 18 Novembre Fira de VALÈNCIA
Novembre-Desembre Fira de ZARAGOZA (pendent)
7 - 9 Desembre EXPONATURA (Madrid)
23 - 24 Febrer 2013 XXVI Fira de CASTELLÓ 
1 - 3 Març 2013 MINERALEXPO BCN-SANTS

ASSEMBLEA ORDINÀRIA de SOCIS del GMC
A mitjan desembre rebreu per correu la convocatòria 
de la propera assemblea de socis.

EIXIDES MINERALÒGIQUES 
i PALEONTOLÒGIQUES
6 d’Octubre - Magnesites del camí de la 
Salmuera, Fondó dels Frares.
17 de Novembre  - Oligocè de Busot.
15 de Desembre - Cenomanià de Xixona.

EIXIDES al CAMP

Les dates dels propers mercadets: 14 d’octubre, 
4 de novembre i 2 de desembre. Us hi esperem!

Tots els divendres, de 19,00 a 21,00h, ens reunim 
en la nostra seu en el carrer Pérez Galdós, 36, 
1r. esquerra, en Sant Vicent. Tractarem de temes 
com la preparació de noves eixides, visualització 
de minerals al binocular, examen i catalogació 
d’exemplars dels socis, etc. 
Per a contacte i consultes podeu trucar a en José 
Ramón Pastor al telèfon 693 664 311.

ASSOCIACIÓ MINERALÒGICA  i 
PALEONTOLÒGICA  de SANT VICENT 
DEL RASPEIG

LOCAL SOCIAL - FIRES

www.ampsvr.org

Ben aviat tindrem el nou web en funcionament
per la qual cosa us recomanem que consulteu allí

altres excursions que anunciarem amb prou temps per a 
que pugueu planifi car-les i venir: www.minercat.com
Els membres de la SVM i l’AMPSVR hi sou convidats!

SOCIETAT VALENCIANA de MINERALOGIA

Visiteu el nostre web i podreu consultar 
una extensa base de dades de mines i 
minerals de la Comunitat Valenciana: 
http://bbdd.minval.org
Participeu en el Fòrum...

www.minval.org

XXVI FIRA de CASTELLÓ
23 i 24 de Febrer de 2013

Plaça de Santa Clara, 10-22 h.

Organitza: 
Grup Geoda Castelló




