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EDITORIAL

Benvolguts companys,
Aquest és el primer INFOMINER després del canvi de Junta i aquests fulls que ara teniu a les mans fan palesa la
continuïtat d’un projecte que va començar fa gairebé 40 anys. Avui som aquí gràcies a la feina de tants socis que
amb la seva il·lusió, el seu esforç i la seva dedicació han mantingut ben alt, a voltes en circumstàncies molt difícils,
el nom del Grup Mineralògic Català. Alguns d’ells ja no són amb nosaltres, però resten ben presents a la nostra memòria. D’altres companys, persones importants per al Grup gairebé des de la seva fundació, han deixat la primera
línia. Sabem que estaran al nostre costat en aquest nou projecte; tenen encara moltes coses i molta experiència per
aportar.
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La nova Junta Directiva som conscients d’on venim i som conscients també que no serà fàcil igualar la feina dels que
ens han precedit, però tenim un objectiu clar: donar una empenta, modernitzar i posar el Grup al lloc que sens dubte,
per tradició i història, es mereix. Venim carregats d’il·lusió, i aquesta il·lusió procurarem que arreli en tots i cadascun
de vosaltres, els socis. Al capdavall, la raó de ser del Grup sou els socis. La tasca és molt vasta i necessitem la vostra
col·laboració en la mesura que us sigui possible; tot el que volem fer serà amb els socis i per als socis.
Però aquest salt al futur no ens farà perdre les nostres arrels: un arbre no creix ben alt sense unes arrels ben fortes.
Volem preservar l’essència del Grup, els valors de la companyonia, de la catalanitat i de l’amor als minerals i al patrimoni mineralògic del nostre país amb el major dels respectes. Volem sobretot reivindicar l’aportació dels afeccionats
a aquest patrimoni i al coneixement científic. Procurarem ser orgullosos hereus d’una tradició que a Catalunya ve
de molt lluny, de personatges destacats que van esmerçar el seu talent en l’afició que estimaven, sovint apartada
dels seus interessos professionals, i que van contribuir a l’engrandiment i a la millora del coneixement mineralògic,
geològic i històric.
Encetem doncs amb aquest INFOMINER una nova etapa plena de nous projectes i també de nous reptes. Esperem,
amb l’ajuda de tots els socis, estar a l’alçada i que entre tots contribuïm a fer més gran, més valorat i més reconegut
el Grup Mineralògic Català.
Salutacions,
Frederic Varela Balcells
President del Grup Mineralògic Català

GRUP MINERALÒGIC CATALÀ. Membres de la nova junta directiva

facebook.com/GrupMineralogicCatala
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NOU LLIBRE

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ROCABRUNA I EL SEU ENTORN.
LA MINA DE LES FERRERES
Així, entre mos de menjar i glop de cervesa, els autors
JOSEP LLUÍS GARRIDO (GMC-BARCELONA) n Aquesta
obra centrada en un jaciment català on s’han produït
algunes de les troballes mineralògiques més interessants dels darrers anys, fruit d’un ampli estudi iniciat
l’any 2010, ja és una realitat, dins del Grup Mineralògic Català, i amb el suport de la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Camprodon.
El llibre té dues parts ben diferenciades però alhora complementàries. Una primera amb interessants
continguts sobre el patrimoni històric (el castell,
l’església…) i l’entorn natural de Rocabruna, i una segona centrada en la mina de les Ferreres. Aquesta és
la part principal del llibre i està dedicada a la història
minera, la geologia del jaciment i la seva rica mineralogia, amb el detall de les espècies trobades, tot incloent
també diverses converses amb antics miners, que són
una mostra del vessant humà que hi ha darrera d’una
explotació minera. Al final del llibre hem inclòs una versió en castellà i en anglès amb els continguts sobre la
història i descripció de la mina, la geologia i la mineralogia del jaciment.
La presentació d’aquesta obra ha estat doble, o millor
dit, s’han dut a terme dues presentacions diferents,
una a Barcelona i una altra a Camprodon.
La presentació de caire més mineralògic va tenir lloc el
dia 1 de març d’enguany en el marc de la fira Mineralexpo Barcelona-Sants. No va ser una presentació amb
parlament o xerrada prèvia dels autors, sinó un acte
més aviat distès i festiu. Hi va haver un piscolabis amb
embotits del Ripollès i, per beure, la Cervesa Minera
que fan artesanalment a Sant Joan de les Abadesses i,
que pel que vam poder apreciar, va agradar molt.
Presentació del llibre a l’Ajuntament de Camprodon. Foto: TV Ripollès.

vam parlar amb els companys interessats pel llibre i pel
jaciment, tant socis com no socis, i vam dedicar força
estona a la signatura de llibres.
De caire diferent, però també molt animada, fou la
presentació que es va fer el dissabte 15 de març a la
Sala de Plens de l’Ajuntament de Camprodon, municipi
al qual pertany Rocabruna, amb la presència de tots
els autors. Fou un acte més institucional, presidit per
l’alcalde de Camprodon, Sr. Esteve Pujol, que va fer la
introducció del llibre, tot destacant el significat d’aquest
per al poble camprodoní. Després va parlar en Fermí
Bobi, veí de Rocabruna i coautor de la primera part
de l’obra, que va realitzar un esbós, amb forta càrrega
emocional, del seu contingut i de la importància de la 3
seva publicació. Finalment, el company Joan Rosell va 2/2014
parlar de la història minera, el marc geològic i la mineralogia de la mina de les Ferreres, en una exposició
recolzada amb la projecció d’un interessant muntatge
audiovisual. En acabar, els assistents van fer preguntes sobre la mina i els continguts en general del llibre.
Aquest acte de presentació va ser molt concorregut,
amb la sala totalment plena (fins i tot amb gent dreta), aspecte força significatiu per a un esdeveniment
d’aquestes característiques i que dóna una idea de
l’interès que hi ha pel llibre, tant a Rocabruna com al
propi C+amprodon. En finalitzar, es va fer un refrigeri
a l’entrada de l’Ajuntament, molt similar al de Sants, i
acompanyat, com no, amb la Cervesa Minera.
A la següent adreça web de la Televisió del Ripollès
trobareu diversos vídeos sobre Rocabruna i la presentació del llibre (només cal buscar pel mot ‘Rocabruna’):
http://televisiodelripolles.xiptv.cat
Autors del llibre a la fira Mineralexpo Barcelona-Sants .
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LAS CELESTINAS DEL BAIX SEGRIÀ
ALFONSO CALERO (GMC-BENAVENT DE SEGRIÀ) n Las

quecino. En esta forma aparece en las capas superiores de

celestinas del Baix Segrià han sido citadas, siempre y con-

todas las localidades. Pero también se hallan en los demás

cretamente, en la localidad de La Granja d´Escarp a lo lar-

estratos inferiores con más o menos frecuencia y de for-

go de los años por diferentes autores: Luis Mariano Vidal,

ma general, allí donde el espacio se lo permitió, puesto que

Salvador Calderón, Pablo Martínez Strong, Josefina Pérez

cristaliza en fósiles y en toda clase de oquedades. Incluso

Mateo, Pedro García Bayón-Campomanes, Emilio Galán

rellena los minúsculos espacios dejados por la disolución

Huerto, Salvador Mirete Mayo, José M. Mata Perelló, Joa-

de otros minerales, como puede ser la anhidrita o el yeso,

quim Sanz Balagué y, más recientemente, Eugeni Bareche,

así como las pequeñas galerías de organismos fósiles. En

entre otros.

ocasiones también rellena y sella las fisuras de las margas
y las calizas.

Todos o casi todos coinciden en situar las celestinas entre
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las margas de la mencionada localidad. Debo decir que tam-

En La Granja d´Escarp, además de estas habituales apari-

bién he constatado la presencia de celestina en otras locali-

ciones esporádicas, aparece en concentraciones en las bol-

dades del Baix Segrià y limítrofes, como son Aitona, Soses,

sadas de una roca que está entre caliza, marga y dolomía

Serós, Llardecans, Maials, Almatret, Fraga y Mequinenza.

(marga magnesiana), altamente fisurada, sobre todo en el

Además, Maials es la única localidad donde he encontrado

centro de la capa. Fisuras que ha aprovechado la celestina

la celestina en cristales, haciendo honor al nombre que lleva

para cristalizar con plenitud.

(azul celeste), en cristales milimétricos pero bien desarrollados.

Aparece una bolsada justo debajo de la ermita de Sant Jaume donde se hallaba la mina de Francisque, actualmente

Pero es en Mequinenza donde hallé las mejores cristaliza-

desaparecida. Aquí se pueden recolectar buenos ejempla-

ciones de toda la cuenca carbonífera del Ebro, hasta el pre-

res de celestina acicular, que rellenan las fisuras de forma

sente. Cierto es que aparecen a tan sólo unos centenares de

desordenada pero muy curiosas y hasta atractiva. El autor

metros del término municipal de Serós y por consiguiente,

ha logrado recoger cristales bien formados, tabulares muy

en el límite del Baix Segrià.

finos de menos de 2 mm de grosor, 5 de ancho y 15 de longitud y también tabulares gruesos, transparentes en la parte

La forma más habitual de aparecer de este sulfato de es-

este del yacimiento. Esto aconteció cuando se llevó a cabo

troncio en todas las localidades mencionadas es el acicular

el movimiento de tierras por el entonces propietario de la

radiado con apariencia de hacecillo o espiga, de color blan-

mina (hijo del Francisque), entre 1980 y 1990.

Vista general del yacimiento de la ermita de Sant Jaume, La Granja d’Escarp, Lleida.
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Aunque bolsadas de este tipo aparecen esporádicamente repartidas por la zona, la mayor concentración se encuentra en
el barranco al sur de los hornos de la cal, siendo aquí donde
han aparecido las mejores celestinas de esta localidad durante décadas. Eran estas bolsadas las que se explotaban para
la fabricación de cal empleada como cemento en la construcción, motivo por el cual aparecieron tantas celestinas. Hoy en
día aún se pueden conseguir ejemplares, sólo que con mayor
esfuerzo. Hay que tener en cuenta, que la erosión no descansa y las galerías excavadas se derrumban y sepultan las
bolsadas, y a otras las cubre la vegetación.
En este yacimiento concreto del barranco de la Cal aparecen
Celestina (cálcica). Serós, Lleida.

cristales bien formados, tanto prismáticos como tabulares. Los
aciculares aquí son muy raros, aunque a primera vista lo parezcan, dado que es muy común y típico un maclado de crista-

Cristaliza en las geodas de una gran bolsada de dolomías o

les tabulares, dispuestos en forma de abanico semiabierto con

caliza dolomítica, bien diferenciada del resto de los estratos

apariencia de espiga, anclado sobre dolomita romboédrica.

de unos 80 m de longitud por 70 ó 80 cm de espesor en la

5

parte que es visible. Dicha bolsada presenta oquedades más
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Serós comparte yacimientos con Mequinenza en el barranco

o menos esferoidales y de las más diversas formas geométri-

de la Cova Plana. Aunque, como se ha referido, las mejores

cas, tapizadas por una microdolomita de color aparentemente

cristalizaciones quedan a unos centenares de metros del lími-

pardo oscuro, pero vista con lupa es de color miel o acarame-

te de la provincia, en el camino que lleva al citado barranco

lado de diferentes tonos y de cristales romboédricos. Sobre

(camino de la Cova Plana). O lo que era la mina “Nueva Virgen

este tapizado oscuro cristalizó la celestina que, al ser transpa-

del Pilar”, desaparecida también, así como las masías que po-

rente como norma general, adquiere una vistosidad superior

blaban el margen del río Ebro. En este yacimiento ha apareci-

al que por sí sola ya tiene.

do la celestina en unas 20 formas distintas y cuando menos se
han observado aquí unos 10 tipos de cristales bien definidos,

Este yacimiento fue puesto al descubierto en la década de los

de entre las más de 200 formas descritas y, como en el caso

80, con motivo del reemprendimiento de las explotaciones a

de Sicilia (Italia), no es raro que aparezca una geoda formada

gran escala del carbón fósil (lignito) de la cuenca carbonífera

por cristales diferentes.

del Ebro.
Yacimiento del camino de la Cova Plana. Mequinenza, Zaragoza.
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Celestina azul. Maials, Lleida.
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Aunque a ojos del naturalista, el movimiento de miles de
toneladas de tierras y rocas que aquí se llevó a cabo, no
fuera bien visto, a ojos de geólogos, paleontólogos y coleccionistas de minerales, sí lo fue. Como es sabido, es
en los grandes movimientos de tierras donde aparecen
los minerales en mayor abundancia, o cuando menos
hay más posibilidades. Y no siempre se tiene la oportunidad de observar y estudiar la estratigrafía del terreno con
tanta evidencia.
Los primeros hallazgos en Mequinenza tuvieron lugar en
1983 por el propio autor, miembro por aquel entonces del
Grup d’Amics de la Paleontologia de Lleida, inscrito en
el IEI.
Los yacimientos, como es de suponer después de 30 años
aproximadamente, denotan su deterioro, con el agravante
de que el antiguo camino de la Cova Plana prácticamente no existe. Fue sustituido por una pista asfaltada que da
paso a las explotaciones mineras y a las fincas colindantes,
con lo cual las escombreras primarias, donde se arrojaron
las calizas dolomíticas que contenían las celestinas,

Celestina acicular. Ermita de Sant Jaume, La Granja d´Escarp, Lleida.

Celestina. Mina de Francisque, La Granja d’Escarp, Lleida.

quedaron sepultadas y la bolsada existente es difícil de extraer, con el constante riesgo de un posible desprendimiento de las capas superiores.
Por consiguiente, no es fácil conseguir nuevos ejemplares de celestinas en el yacimiento del camino de la Cova
Plana, que es como el autor lo denomina.
Espero que sirva esta nota para animar a las nuevas generaciones de entusiastas de esta ciencia, a seguir buscando e investigando ya que, como ya se ha dicho, la
meteorización sigue su curso. Quedarán al descubierto
otras capas de rocas e incluso, con toda seguridad, habrá desprendimientos del estrato que contiene la celestina junto con otras capas de roca.
Por otra parte, creo personalmente que el yacimiento del
camino de la Cova Plana no debe quedar en el olvido
y que conseguir aquello que nos interesa casi siempre
cuesta algo de trabajo. De todas formas, son varios los
coleccionistas que tienen en su colección ejemplares de
este yacimiento; ejemplares proporcionados por el autor.

Celestina. Camino de la Cova Plana, Mequinenza, Zaragoza
.
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SALIDA A LA MINA “ATREVIDA”,
VIMBODÍ, TARRAGONA
Cerusita.

MANUEL MORENO (GMC-BARCELONA) n El pasado 22 de
marzo fuimos de excursión a la mina “Atrevida” de Vimbodí,
en las Muntanyes de Prades.
De regreso con otros amigos, unos nuevos aficionados y los
ya asiduos compañeros, andábamos con tranquilidad por el
alargado camino del frondoso valle de l’Argentera hacia el
lugar de nuestros coches, después de la apasionada visita a
las trincheras de la mina.

Col. C. Rubio
< Foto: À. Blas.

Observando con
detalle los minerales

El año pasado también estuvimos, aunque fue un día de “lluvia a cántaros”, pero no por ello perdimos el gusto por esta
afición, y más por esta mina con sus particulares especies.
Hoy volvemos otra vez con un día más soleado y brillante y
regresando con el mismo entusiasmo, llenos de los incógnitos “tesoros” arrancados. Son especies diferentes a otros
yacimientos metalíferos clásicos, añadiendo la variante de
las interesantes especies derivadas de los elementos níquelcobalto, esporádicos en el lugar.
Comentando la jornada mientras andamos, nos venían a la
mente toda clase de posibles nombres de las especies encontradas y ya guardadas con ilusión en nuestras mochilas.
Para dar más drama a la conversación, y con verdad, yo comentaba: «En su día, hace unos 18 años, en los días en que
la mina estaba en actividad yo pude arrancar hilos de plata
fresca con la punta de una navaja en su galería (eran micros)…»

obtenidos.
Foto: M. Asensi.>
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Hoy, con hipótesis, con dudas y con experimentadas conjeturas, unos decíamos haber cogido acantita, otros annabergita
o cabrerita. El amigo Javier encontró eritritas con cloantita;
Carlos, creo que una adamita; otros, más imaginativos, doradas wulfenitas. Los más modestos se conformaron con posibles psilomelanas y tenoritas. El resto encontramos buenas
drusas de baritinas semejantes a las de Mibladen, aunque
todo en “micros”, claro.
Bueno; un magnífico día para todos, con las ilusiones de haber hallado piezas válidas para las fotos y la colección. Un
provechoso yacimiento. Parece que siempre queda lo mejor
por descubrir.

Grupo de socios que participaron en la salida. Foto: C. Rubio.
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MINERALEXPO BARCELONA-SANTS
28 de febrer al 2 de març

tre ells un anorpiment de la mina “Palomo” (Perú). De mides
més de mà, una bonica carletonita del Mont Saint-Hilaire (Canadà), sericita amb quars de Pampablanca (Perú) i diverses

JUAN MARÍA PÉREZ (GMC-BARCELONA) n Els passats

pentagonites i cavansites de l’Índia. També una estètica i pe-

28 de febrer, 1 i 2 de març va tenir lloc la fira anual Minera-

tita peça de benitoïta amb joaquinita, d’on d’un dels cristalls

lexpo Barcelona-Sants. Aquest any, sobre l’ambient so-

sortia un cristall de neptunita de San Benito, Califòrnia (EUA).

brevolava el record del company Joan Viñals, habitual en
anteriors edicions i que ens va deixar a finals de 2013.

Fabre Minerals, l’estand més llarg de la fira, portava com a principal novetat uns òpals mexicans de la varietat hialita, transpa-

Com en anys anteriors, els comerciants que van anar a Tucson

rents, d’un color groc verdós, que segons la llum canvien de

van portar algunes novetats. Els altres procuraren oferir també

color.

novetats tant nacionals com internacionals. També vam poder
veure antigues peces poc freqüents en el mercat.

8
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En aquesta ressenya de la fira ometo descriure els estands amb

Benitoïta i neptunita sobre

fòssils, gemmes, material accessori i bijuteria.

joaquinita. San Benito (EUA).>

En aquesta ocasió ordenaré el meu comentari en ordre alfabètic,
doncs l’ordre de situació dependria del meu criteri de visita.
Albert Badia ens va portar el material habitual, on podríem destacar una calcita de la pedrera Ballús del Berguedà, una alabandita de Uchuchaccua (Perú), una fizelyita amb esfalerita d’Herja

< Argent nadiu.

(Romania) i diverses cassiterites molt brillants de la mina Viloco

Buskerud (Noruega)

(Bolívia).

Foto: S. Evangelio.

Eugeni Bareche mostrava un gran cristall de dolomita (var.
teruelita) en matriu de Villar del Arzobispo (València), oligoclases amb actinolita de Leiria (Portugal), ferrosilita del Costabona

Entre el gran nombre d’exemplars podem destacar també fluo-

(Girona), entre d’altres.

rapatita rosa de Golconda (Governador Valadares, Brasil), calcites de Yhang Shan (Guang Dong, Xina), calcopirita recobrint

Eliecer portava clàssiques barites de La Unión (Múrcia), ba-

calcocita de Tonghankon (Hunan, Xina), danalita recobrint hel-

rites blaves de Nador (Marroc) i cristalls de guix de Cadis.

vita de Huanggang (Mongòlia Interior, Xina). També amb el seu
habitual material de Panasqueira i tirolita de la mina “Delfina”

Elite Minerals portava molta diversitat de fluorites asturianes i

(Cabrales, Astúries).

minerals murcians, d’on destacaven bonics cristalls de cronstedtita de la corta Brunita (La Unión), hornblenda de Cabezo

Félix va portar com a novetat uns brillants quarsos de

Negro (Abarán) i barites de la mina Obdulia, també de La Unión.

l’Himàlaia. Tenia en el seu estand material d’anteriors fires amb

Euskalduna ens va mostrar exemplars de bona mida i en-

una mica de tot, especialment fluorites asturianes i franceses.

Vista general de la fira.
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Diego García, que era el primer cop que venia a Sants, porta-

fosgenita (amb forta fluorescència groga sota llum ultraviola-

va una bona selecció de barita, calcita i fluorita (especialment

da d’ona llarga) de Monteponi (Sardenya, Itàlia).

les grogues) d’Astúries, calcita de La Florida (Cantàbria) i,
entre altres peces destacables, atzurita de Milpillas (Mèxic).

Lithos ha portat una mica de tot: meteorits, elements de la
taula periòdica, quarsos brasilers, mexicans i sud-africans;

Julio, de Gea, enguany portava més dolomites d’Eugui i

pirites octaèdriques del Perú.

fluorita de Yanci, ambdues de Navarra i una ortoclasa (var.
adulària) amb clorita de St. Gotard (Suïssa).

Iván va tornar aquest any a Sants, mostrant-nos interessants
peces d’antigues col·leccions que s’acompanyen de formo-

Paco, de Geoda, a més dels fòssils (la seva especialitat), por-

ses etiquetes antigues; diverses calcites belgues, dioptases

tava alguns minerals, peces d’antigues col·leccions i alguns

de Tsumeb, entre d’altres.

exemplars dels que portava Joan Viñals com eren niquelines
canadenques, piroxmangites de la mina “Serrana” (el Molar,

Joan Rosell (Rosell Minerals), un dels estands millor

Tarragona) i fluorites de Sant Marçal (Girona). Entre les altres

il·luminats de la fira, oferia una gran selecció d’espècies i lo-

mostres destacaré una mimetita (var. campilita) de Dry Gill

calitats. Destacaven els recentment trobats quarsos “faden”

(Cumberland, Reino Unido) i una albita (var. periclina) amb

de St. Jean de Maurienne (Savoia, França), una novetat

hornblenda del Negralín (Granada).

francesa publicada a la revista Mineralogical Record. També
mostrava bones fluorites espanyoles i una excel·lent fluorita

9

Antonio, de Mineranto, amb el seu material nacional portava

melada amb celestina de Clay Center (Ohio, EUA) i epidotes

2/2014

una selecció de peces de Linares com: anglesita, cerussita i ga-

del pic del Cornillon (Bourg d’Oisans, França).

lena. També eritrita dels Picayos (Astúries), argents nadius de
Las Herrerías (Almeria) i guixos de Soneja (Segorb, Castelló).

Per la part més sistemàtica, a més de l’habitual Lengenbach

Natura Kucera segueix mostrant noves peces de la col·lecció

(Binntal, Suïssa) i minerals d’urani, una selecció de minerals

Daunis, juntament amb exemplars de Naica (Mèxic): esfale-

de Rocabruna (Camprodon, Girona): atzurita, brochantita, cla-

rites, calcites, calcopirites, fluorites, galenes. Andradita amb

raïta, theisita, cobaltkoritnigita, devillina, malaquita, tennantita,

hedenbergita de Serifos (Grècia), fluorites de De’an (Xina).

tirolita...

Anglesita. Montevecchio (Itàlia).

Theisita i claraïta. Rocabruna (Girona).

Fluorita. Zhejiang (Xina). Foto: S. Evangelio.

Cronstedtita. La Unión (Murcia).

Prehnita sobre tanzanita. Arusha (Tanzània).

Cassiterita. La Paz (Bolívia). Foto: S. Evangelio.
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Sergio Evangelio impartint el taller de minerals.

L’estand del Grup Mineralògic Catalá.

Luigi, de la Rotonda, ha presentat una completa selecció

una antimonita de Nandan (Guangxi, Xina) i diverses brookites sobre

de minerals italians: anglesita de Montevecchio (Sarden-

quars de Taftan (Balochistan, Pakistan).

ya), sofres sicilians tant amb celestina com bituminosos,

10
10 fluorites de Palerm (Sicília), gismondina de Cava Lag-

2/2014
2/2014

A Tesoros Naturales, l’Esther portava unes delicades preh-

hetto (Laci), pirites d’Elba i molts d’altres. També minerals

nites sobre tanzanita de Merelani (Arusha, Tanzània), una

d’altres procedències com fluorites d’Argentina o galenes

malaquita pseudomòrfica d’atzurita i una smithsonita, amb-

de Bulgària.

dues de Tsumeb (Namíbia) i fluorites de diverses localitats.
Marcos, de Zona Minera, principalment oferia una àmplia oferta de

Eduardo Ruiz, de Geoterra, porta des de les grans peces

minerals espanyols, si bé hi havien alguns d’estrangers, com unes

de vitrina fins als micros que fan feliços els sistemàtics,

wulfenites de Mèzica (Eslovènia). Del material espanyol esmentaré

principiants o aficionats a minerals del país. Destacar un

unes wulfenites de Sant Hipólito (Almeria), vanadinites de la Peza

quars (var. ametista) amb albita d’Orange River (Namíbia),

(Granada) i beril del cerro de la Sal (Hornachuelos, Còrdova).
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MINERALEXPO SANT CELONI
4 de mayo de 2014

Fabriciano traía material diverso, pero hay que resaltar dos especímenes de chevkinita-(Ce) de Satil,
valle de Tangir, Pakistán.

JUAN MARÍA PÉREZ (GMC-BARCELONA) n El pasado
domingo 4 de mayo tuvo lugar una nueva Mineralexpo
Sant Celoni, la 36ª edición. Esta vez volvimos al local
inicial, a la platea del teatro del Ateneu, donde se hicieron las primeras ediciones.

De Paulí Figueras destacaré esta vez unos aragonitos de Santa Eulalia, México; una hackmanita (variedad de sodalita) de Badakhshán, Afganistán; y una
aegirina del Monte Malosa, Malawi.

Este año llegué a la feria poco después de las ocho
de la mañana, ya con todos los expositores en la sala,
pero unos casi con el estand ya expuesto y otros aún
comenzando.
Joan Abella trajo su material habitual catalán, especialmente unas niquelinas de la mina “Balcoll” de Falset,
y otros minerales (plata nativa) de la misma mina, de
Gualba (crisotilos) o de la mina “Eureka” (varios minerales radiactivos). También quiero destacar una crocoíta de Tasmania.
Albert Badía, con una amplia selección de minerales
diversos, mostraba más casiteritas de Oruro, Bolivia,
o una esfalerita de la mina de Shikoushan, Hunan,
China.
Eugeni Bareche mostraba su material habitual: minerales catalanes, españoles, internacionales (especialmente Vietnam).
J. Basses trajo unos cuarzos prasios del Himalaya, que
pronto desaparecieron, así como ejemplares de galena
con esfalerita de Bulgaria y otros minerales diversos.
Félix Ángel, de Cristalia, enseñaba material variado:
zeolitas, fluoritas…, pero lo más destacable fueron los
hermosos cristales de cuarzo del Himalaya.

Vista general de la feria.

Joan Font trajo celestinas del filón del Niu del Ratolí,
en Artés, con las que consiguió el premio a la mejor pieza catalana, así como otras celestinas de Els
Esbornacs, en Vic. También trajo fluoritas azules de
Sant Marçal.
Diego García, que vino por primera vez a Sant Celoni, traía su habitual material asturiano y cántabro.
Lo más espectacular eran unos cristales de calcita
de la mina “Moscona” de Solís, Asturias, así como
fluoritas de la mina “Jaimina” de Loroñe, Asturias y
calcitas de La Florida, Cantabria.
De J.J. García destaco una seligmannita con galena
y cuarzo y otra pieza de galena con esfalerita, ambas de la mina “Palomo” de Castrovirreyna, Huancavelica, Perú, y una hübnerita, con unos hermosos
cristales de fluorita verde octaédrica sobre cristales
de cuarzo, de Huayllapon, Pasto Bueno, también en
Perú; así como varias celestinas de Puente Tablas,
Jaén.
Jordi Gil trajo su material diverso internacional, a
pesar de que como coleccionista se especializa en
España, Portugal y Marruecos. Lo mejor, sus libros:
los dos títulos más clásicos de nuestra mineralogía,
es decir, Los minerales de España de Salvador Calderón y Minerals de Catalunya de Llorenç Tomás.
Galena. Linares (Jaén).
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De Miguel David Martínez destaco las interesantes piezas de una colección antigua (con 50 años) del notario A.
Fernández Romero, de Cartagena, así como otro material
asturiano y murciano.

Wavellita.
Montgomery

Josep Misser volvió con hermosos cristales de cuarzo con
feldespato del Montnegre, Barcelona, y otros minerales de
la zona.

(EE.UU).

Olivares trajo, entre otras, unas hermosas baritinas de
San Ginés, en Cartagena, y una calcita de Viburnum,
Wyoming, EE.UU.

Galena y oropimente.
Quiruvilca (Perú).

Paulette, del sur de Francia, trajo material diverso, destacando sus habituales calcitas chinas.

12
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Juan Ramón Pastor nos mostraba minerales alicantinos:
yeso de Las Amoladoras de Verdegás; cuarzo azul del
camino Agudo, Los Vives, Orihuela; analcimas de Calpe.
Como material internacional, tenía una andorita de la mina
“San José” de Oruro, Bolivia.
De Casimiro Rodríguez destaco los hermosos cristales
de discrasita/alargento/plata nativa de Marruecos, asequibles.
Joan Rosell traía sus piezas habituales de España, Marruecos y de otros países. Pero por destacar algo, unas
smithsonitas de la corta “San José” de Portmán, La Unión,
Murcia; así como las fluoritas de Sounion, Laurium, Grecia, y material diverso de les Ferreres, Rocabruna, Girona.

Baritina. San Ginés (Murcia).

Smithsonita.
Corta “San José”
(Murcia).

Luigi de la Rotonda sólo trajo material catalán. Recuerdo la fluorita de la mina “Santiago” de Ulldemolins, cuarzo
(variedad cristal de roca) de Llavorsí, pirolusita dendrítica
de la mina “Mineralogía” de el Molar o calcita del Turó de
Montcada.
Calcita escalenoédrica.

De Baltasar Sánchez quiero destacar unos antiguos yesos
de la mina “San Timoteo”, cercana a La Unión, y muestras
de Panasqueira, Portugal.

Turó de Montcada
(Barcelona).

José Sánchez “Pitu” trajo su material habitual con gran
selección de gemas y otras piezas pulidas.
J. Serrano, igualmente con su material habitual, maquinaria para pulir y otras herramientas, así como gemas.

Calcita.
Mina “Moscona”
(Asturias).

Finalmente, quiero recordar a un peruano (del que no conozco el nombre) que llevaba oropimentes cristalizados,
con enargita, pirita y galena, de Quiruvilca, así como baritinas con oropimente y hübneritas con cuarzo de Mundo
Nuevo, todo en Perú.
INFOMINER - 60
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NOTES MINERALÒGIQUES

CRISTALLS de BARITA en els
NÒDULS d’ANAPAÏTA de la
CERDANYA CATALANA
JOAN ROSELL (GMC - EL PRAT DE LLOBREGAT) n
La paragènesi mineral dels nòduls d’anapaïta que trobem a diferents zones de la Cerdanya és molt més àmplia del que en un principi es podia pensar.
Benito et al. (1997) ja indicaven en el seu treball, el qual
va rebre el segon premi de la primera edició dels Premis
de Mineralogia Grup Mineralògic Català (que potser valdria la pena de recuperar), la presència d’espècies com:
Mitridatita Ca2Fe3+3(PO4)3O2·3H2O
Fairfieldite 		
Messelita
2+
2+
2+
Ca2(Mn ,Fe )(PO4)2·2H2O - Ca2(Fe ,Mn2+)(PO4)2·2H2O
Per altra banda l’Alfredo Petrov (2011) anuncia al FMF
que han analitzat al Museu d’Història Natural de Los Ángeles, uns cristalls melats molt semblants als d’anapaïta,
els quals han resultat ser messelita, i indica que per la
seva mida i qualitat es troben entre els millors del món.
En aquesta secció d’anàlisi mineral del GMC, s’estan
portant a terme una sèrie d’estudis de diversos minerals
presents en les cavitats dels nòduls alterats que trobem
sovint en aquesta zona pirinenca. Aquests nòduls provenen d’uns camps propers al conegut jaciment de la zona
del torrent de Vilella, entre Pi i Bellver de la Cerdanya.
Per començar l’estudi es van sotmetre algunes mostres
a l’anàlisi mitjançant SEM-EDS.
El fet que la composició d’aquestes famílies de fosfats
sigui molt similar i important per a determinar-ne l’espècie de què es tracta, ens obligarà a portar a terme altres
estudis de tipus estructural. La tècnica més accessible
pel que fa a bases de dades és la difracció de raigs X,
tot i que el RAMAN també ens podrà ser útil.
Els nòduls i la seva mineralogia
A l’interior d’aquests nòduls alterats apareixen uns agregats de color blanc, uns fibrosos i d’altres globulars amb
una superfície molt llisa. Els resultats van mostrar una
composició prou consistent amb la hidroxilapatita (per 5
àtoms de calci). No apreciem la presència de fluor (pic
a ≈ 0,7 keV).
Espectre de RX dels agregats blancs de possible hidroxilapatita que es troben sobre
anapaïta alterada marró. El pic en verd es correspondria a la posició teòrica del fluor.
% atòmic àt-form
OK

60,85

12,3

PK

14,42

2,9

Teòrica: Ca5(PO4)3(OH)

Detall de la cavitat amb agregats blancs.
Ca. 4mm. Glòbul 0,5 x 0,4 mm.
Fotos Joan Rosell.
< Nòdul alterat d’anapaïta.

Dins d’uns pocs nòduls alterats vam observar la presència d’uns feixos radiats, quasi aciculars, els quals ens
van fer pensar amb l’aragonita.
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Nòdul alterat d’anapaïta i detall de la barita. Feix de cristalls 2,2 mm.

Aquestes “agulles” s’acompanyen d’altres fosfats semblants a la messelita i d’agregats globulars molt blancs
d’apatita. L’anàlisi SEM-EDS dels cristalls indica que es
tracta de barita. Sobre aquests cristalls de barita, i sota
gran augment, podem observar petits glòbuls d’apatita.
A la península de Kertch (Crimea, Ukraïna) ja es va
determinar la presència d’agregats de barita acompanyant les seves famoses anapaïtes.
Imatge SEM d’un
agregat de cristalls
de barita. Observin
els petits agregats
globulars sobre
la barita, els quas
es corresponen
a la possible
hidroxilapatita.
Foto J. Rosell.
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LLIBRE DIGITAL EL MÓN
DELS MINERALS

catalina restrepo (gmc-parets del vallès) n El Món dels
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Minerals és una publicació en format digital realitzada pel
nostre soci Joan Astor Vignau. Es pot descarregar gratuïtament del web http://issuu.com/joanastor. Allà es mostra una selecció de més de 2.000 fotos de minerals que
l’autor ha recopilat des de l’any 1981.
L’octubre de 2012 Joan Astor decideix publicar aquest
treball format per 15 àlbums dedicats a les 9 classes mineralògiques. Les classes IV, V, VII i VIII es presenten en
dos o tres parts ja que tenen un major nombre d’espècies
i, per tant, de fotos. Actualment es poden contemplar 13
àlbums i només falten els dos últims, corresponents als
silicats, que es publicaran d’aquí a poc temps.

smithsonita, ferrosmithsonita, fluorita, limonita, quars hematoide, calcita, hidrozincita, atzurita, anglesita, cianotriquita i cerussita de la mina Berta; mil·lerita de l’Espluga de
Francolí; esfalerita -varietat marmatita-, galena, marcassita, calcopirita i barita de Bellmunt del Priorat; pirita de Begues; molibdenita de Cabrera de Mar; halita de Cardona;
fluorita de Sant Marçal; fluorita, heterogenita, malaquita,
adamita -varietat cuproadamita-, piromorfita, wulfenita,
mimetita, farmacolita, mixita, zeunerita i annabergita de
Vimbodí; cassiterita, columbita i latzulita del cap de Creus;
anatasa de la Vall d’Aran; rútil de Montmany; bil·lietita,
compreignacita i uraninita -varietat pechblenda- de la
Torre de Cabdella; òpal -varietat menilita- de Caldes de
Malavella; òpal i calcedònia de Montjuïc; quars de Llavorsí; valentinita d’Abella; calcita cobaltífera i aragonita de la
mina Solita; calcita, fluorita, quars i esfalerita de la mina
Constància; cerussita de Vallirana; cerussita i calcantita
del Molar; calcantita d’Hortsavinyà; barita de Can Palomeres i d’Aiguafreda; guix de Pineda de Mar; celestina de
Torrellola, Santa Eulàlia de Riuprimer, Torà de Riubregós,
Ivorra i la Granja d’Escarp; brushita i cacoxenita de Bruguers; anapaïta de Prats i Sansor; entre d’altres.

Joan Astor a la badia del Fangar

Una curiositat que tenen els àlbums és el conjunt de fotos al
final de cadascun d’ells en format anàglif, que són imatges
capaces de provocar un efecte tridimensional, és a dir, en
relleu. Per poder veure-les es necessiten unes ulleres especials (ulleres anaglífiques) com les que s’utilitzen en algunes
revistes i publicacions en 3D. Les fotos contenen dues imatges, corresponents als colors vermell i cian, una per a cada
ull. Quan es miren a través de les ulleres, es veuen en relleu.
En aquests llibres es pot gaudir d’una bona col·lecció de
fotos de minerals catalans dels jaciments clàssics: plata
nativa, calcita, hidromagnesita, annabergita i malaquita
de Gualba; plata nativa de Falset; esfalerita, greenockita,
Pàgina d’un dels àlbums.

(delta de l’Ebre). Foto: E. Pidal.

Molts dels nostres socis coneixeu a en Joan Astor per
les seves fotografies publicades en els diferents mitjans
de divulgació del GMC, com diverses de les portades de
l’Infominer, per les exposicions de fotos de minerals a Mataró (Geoexplora 2011) o a Barcelona (Expominer 2013).
També pel seu manual Minerals bàsics i per l’edició del
llibre d’Eugeni Bareche Els Minerals de Catalunya, segle
XX i del d’en Joan Abella Minerals i Mines de la Conca de
Bellmunt del Priorat.

Cubanita (esquerra: Henderson Mine; dreta: Minas Gerais).

Joan Astor es llicencià en Química per la Universitat de
Barcelona el 1962. Es va dedicar al ram de la química fins
el 1969, i després va exercir com a informàtic. Actualment
està jubilat i porta 20 anys editant la revista del Col·legi
de Químics de Catalunya Notícies per a Químics (NPQ).
Per últim, només ens falta agrair al company Joan Astor
tot el treball realitzat de manera desinteressada i la seva
contribució a la difusió de la mineralogia.
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PROGRAMACIÓ

GRUP MINERALÒGIC CATALÀ JUNY - OCTUBRE 2014
www.minercat.com

Els dijous ens trobareu a la nostra Seu Social, a partir de les 19.30 h.
JUNY 2014

5
12
19
26

Mercadet d’intercanvi de minerals.
Tertúlies mineralògiques.
Reunió al voltant dels Binoculars.
Tertúlies mineralògiques.

3
10
17
24

Mercadet d’intercanvi de minerals.
Tertúlies mineralògiques.
Celebrarem la Verbena Pedrera
Reunió al voltant dels Binoculars.

SETEMBRE 2014

4
11
18
25

JULIOL 2014

2
9
16

Tertúlies mineralògiques.
Diada Nacional de Catalunya. El local estarà tancat.
Mercadet d’intercanvi de minerals.
Reunió al voltant dels Binoculars.
OCTUBRE 2014

Mercadet d’intercanvi de minerals.
Tertúlies mineralògiques.
Reunió al voltant dels Binoculars.

ATENCIÓ: El local estarà tancat per vacances, des del 31 de juliol, inclòs, fins al 31 d’agost.

FIRES NACIONALS
1
Juny.
X Feria de Arrigorriaga (Bizkaia).
7
Juny.
XVII Mesa minerales Monteluz.(Granada).
25 al 27 Juliol.
II Feria de minerales de Almuñécar. (Granada).
19 al 21 Setembre. XI Feria de minerales y fósiles San Vicente
		
del Raspeig (Alancant).
14 al 16 Novembre. Expominer, Fira de Barcelona.

NOU CANAL DE COMUNICACIÓ

FIRES INTERNACIONALS
26 al 29 Juny.
Sainte Marie aux Mines, Alsàcia (França).
27 al 29 Juny.
International Ylamaa Gem & Mineral Show
		(Finlàndia).
11 al 13 Juliol.
XVI Lwówek Agate Summer (Polònia).
9 al 10 Agost. Journées Minéralogiques Chamonix (França).
3 al 5
Octubre. Euromineralexpo, Torino (Itàlia).

SORTIDES DE CAMP

Per fer-ho més dinàmic i poder recollir els possibles canvis
en temps real, a partir d´ara s´informarà de les sortides per
Animem a tots els socis a fer ús d’aquesta adreça de correu correu electrònic i en els diferents mitjans de comunicació
electrònic per a tot tipus de consulta, dubte o suggeriment dirigit del GMC (pàgina web, Facebook…). En aquests llocs
trobareu sempre la programació de sortides actualitzada.
a qualsevol membre de la Junta.
Canal de comunicació entre els socis i la Junta.

soci-gmc@minercat.com

PASSATEMPS MINERALÒGIC. PARTICIPEU!!!
L’escandi (Sc) és un element químic raríssim de la taula periòdica i només 16 minerals (dels quasi 5000 aprovats per la IMA) el contenen
a la seva composició química. Es tracta de buscar quin d’aquests minerals compleix totes les condiciones esmentades a continuació:
1a). És un dels poquíssims minerals d’escandi que existeixen.
2a). Es troba en una localitat austríaca.
3a). La seva forma d’aparició en aquesta localitat austríaca són unes petites esfèrules molt característiques i perfectes de color verd poma.
Per als que tinguin coneixements bàsics de química us proposem una segona part del passatemps: es tracta ara de calcular quina quantitat d’escandi pur conté una d’aquestes esferes del mineral solució del passatemps, suposant que les esferes són perfectes, pures i que
fan 1 mm de diàmetre, que és el que acostumen a fer a la realitat. Expressar el resultat en mg i explicar breument com s’ha arribat a ell.
Es recomana utilitzar www.mindat.org per solucionar el passatemps, buscar els pesos atòmics necessaris en una taula periòdica, arrodonint-los al número enter més pròxim, i utilitzar 2,36 g/cm3 per a la densitat del mineral, en la segona part del passatemps.
Els 5 primers encertants de la primera part del passatemps rebran un lot de revistes endarrerides de Mineralogistes de Catalunya i el
primer encertant de les dues parts del passatemps rebrà un exemplar d’aquest raríssim mineral d’escandi.
Gràcies per participar!
Sisplau, envieu les solucions a david.hospital@gmail.com
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