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Jamborita de la mina “Eugenia” de Bellmunt del Priorat, Tarragona 
Joan ABELLA (Sabadell)

 En la década de los años veinte del pasado siglo, el Sr. 
Joaquím Folch i Girona (1892-1983) ingeniero, socio de 
Minas del Priorato SA, y fundador de la empresa de fabri-
cación de pinturas Industrias Titán SA, quien reunió unas 
de las mejores colecciones privadas de minerales del 
mundo, hizo analizar químicamente una parte de la mues-
tra número 826 de su colección. Por el resultado obtenido 
la clasificó como morenosita. Es un mineral de color verde, 
producto de la alteración de la millerita, procedente de la 
mina “Eugenia” de Bellmunt del Priorat, en Tarragona. 
Debido a su gran prestigio e influencia entre los aficiona-
dos y los profesionales de la mineralogía en la época, se 
clasificó como morenosita todo mineral de color verde 
asociado a la millerita procedente de este yacimiento, sin 
cuestionarse su naturaleza. En 1985 empecé a tener serias 
dudas sobre la verdadera naturaleza de las especies de 
alteración asociadas a la millerita que aparecen en la mina 
“Eugenia”, por sus propiedades físicas y muy especialmen-
te porque ninguno de los ejemplares estudiados era solu-
ble en agua, una característica distintiva de la morenosita. 
Al poder examinar el ejemplar en cuestión, el año 2000, 
pude observar que sobre la presunta morenosita se ex-
tiende una capa micrométrica de yeso, casi imperceptible, 
y también calcita, mucho mas visible. El yeso era el res-
ponsable de que el resultado del análisis obtenido fuera el 
de un sulfato de níquel y el calcio atribuido al carbonato, a 
la vez que este yeso impedía comprobar su posible solubi-
lidad. Fue a partir de este momento que me planteé averi-
guar la verdadera naturaleza de este mineral. 
 Consciente de que podría tratarse de jamborita, en-
cargué diversos análisis tanto en centros nacionales co-
mo internacionales, pero ningún resultado fue conclu-
yente. Tres factores impedían su correcta caracteri-
zación: la escasez de muestra (para poder realizar co-
rrectamente las difracciones de rayos X en los equipos de 
la época), la baja cristalinidad del compuesto y la omni-
presencia de yeso (como microrecubrimiento). Este mi-
neral además falseaba el resultado dando retgersita. No 
ha sido hasta fecha muy reciente y en parte debido a la 
posibilidad de realizar microensayos con mayor fiabili-
dad, que ha quedado aclarada la verdadera naturaleza de 
esta especie mineral, tratándose efectivamente de jam-
borita, con una coincidencia del 99,5% respecto la fórmu-
la actualmente admitida 

El doctor Stuart J. Mills, en el artículo “Nomenclature 
of the hydrotalcite supergroup: natural layered double 
hydroxides” publicado en Mineralogical Magazine, núm. 
76 (2012), considera que la química de la jamborita no 
está suficientemente bien definida como para asociar el 
nombre con una formula única, lo que podría conducir a 
desacreditar la especie actual y proponer otras especies 
en su lugar. Aunque por el momento debemos clasificar 
los ejemplares de la mina “Eugenia” como jamborita a 
todos los efectos. 

En el yacimiento de la mina “Eugenia” la jamborita es-
tá siempre asociada a la millerita. La primera constancia 
de su hallazgo se remonta a 1893-1894: fue en el primer 
nivel, donde se cortó un filón lenticular de millerita de 
unos 6 metros de altura por unos 3 metros de longitud y 
unos 10 centímetros de espesor; la millerita se encontra-
ba en parte incluida en la baritina, abundaba la polidimi-
ta, pero la jamborita en este hallazgo era escasa, y dada la 
poca alteración verde y la falta de antecedentes, la mille-
rita fue clasificada como pirita capilar. Algunas piezas de 
millerita eran excepcionales, como la que fue regalada al 
entonces Jefe del Distrito Minero de Lérida, el insigne 
geólogo e ingeniero de minas Lluís Marià Vidal i Carreras 
(1842-1922), quien en 1914 la donó al Museo de Geolo-
gía de Barcelona: una pieza de millerita cuyos cristales 
alcanzaban los 15 centímetros. Lamentablemente en el 
transcurso de la Guerra Civil Española se deterioró, pero 
aún hoy en día muestra cristales de 7 centímetros, y si-
gue siendo una de las mejores piezas de millerita a nivel 
mundial. La mayor parte del hallazgo se tiró a las escom-
breras de la mina, incluso algunos ejemplares acabaron 
en las paredes del edificio de la fundición, construido en 
el año 1904, y solo unas pocas piezas quedaron deposi-
tadas en las dependencias de la propia mina, pero sin el 
debido cuidado, tanto por su fragilidad como por su na-
turaleza, lo que propició su alteración. En 1906, un año 
después de que este material se trasladara a la flamante 
casa de las minas, edificada en estilo modernista al lado de 
las antiguas instalaciones, el joven Joaquím Folch i Girona 
se percató de las piezas y las clasificó como millerita. 

El segundo hallazgo se debe al Sr. Joaquím Folch i Gi-
rona, cuando en 1910, recorriendo el segundo nivel de la 
mina, pudo observar en las paredes de la galería abun-

Jamborita substituyendo parcialmente cristales de millerita. 
27 x 21 mm. Col. y foto: J. Abella. 



JACIMENTS MINERALS 5 
 

 

 
INFOMINER – 66 (2/2016) 

dantes manchas verdes consecuencia de la alteración de 
minerales de níquel. Al ser su padre copropietario de la 
mina, pudo realizar algunos trabajos mineros que le 
permitieron extraer un centenar de kilos de ejemplares 
de millerita, algunos de los cuales alcanzaban los 5 cm, y 
se pueden contemplar hoy en día en su excepcional co-
lección, así como en colecciones de museos y particulares 
en todo el mundo, gracias a los intercambios que él mis-
mo realizó. Este hallazgo fue el que nos ha permitido 
disponer de los mejores ejemplares de jamborita. La 
millerita no aparece con baritina sino con carbonatos, 
especialmente calcita, y no es extraño ver cristales par-
cial o totalmente substituidos por jamborita. El último 
hallazgo de minerales de níquel documentado se realizó 
a mayor profundidad, en los niveles tres y cuatro, donde 
abundaba la siegenita, pero la millerita era muy escasa 
apareciendo intercrecida con calcopirita y con escasos 
ejemplares de jamborita. 

La jamborita suele presentarse como un producto re-
sultante de la substitución pseudomórfica de la millerita. 
En algunos casos una parte del fluido mineralizado migró 
más allá de los cristales de millerita, aunque su despla-
zamiento es de pocos milímetros, pero fue suficiente para 
precipitar en forma de costra y/o película micrométrica, 
permitiendo cubrir algunos cristales de siegenita; pero 
no debemos confundirnos, la siegenita no fue afectada 
por ningún proceso de substitución. En cristales de mille-
rita de poco diámetro, la pseudomorfización fue total. 
Podemos observar cristales en diversas fases del proceso 
hasta la substitución total. En algunos la millerita ha 
quedado como relicto en el interior, mientras que en 
otros la jamborita sólo aparece como fina substitución 
superficial micrométrica. Normalmente este proceso ha 
conservado la textura del mineral primitivo, como las 
características estriaciones verticales en sentido al eje c 
de la millerita, aunque en algunos casos no ha sido así. 
Algunos cristales de millerita solo han sido totalmente 
pseudomorfizados en un extremo del cristal, cuando no 
presenta terminación, o en zonas de fractura en sentido 
perpendicular al eje c, lo que induce a pensar que las 
superficies más irregulares facilitan este proceso. 

El color de la jamborita es verde en diversos matices. 
Predomina el color verde mayo intenso (código 6017 de 
colores RAL, coloresral.com.es), que se da en los ejempla-
res de jamborita cuya composición química corresponde 
exactamente a la actualmente admitida. También hay 
ejemplares que tienen una tonalidad más pálida, que se 
corresponden con la jamborita más rica en cobalto. Fi-
nalmente, en algunos ejemplares su color vira al amarillo 
o marrón; estos están en contacto con calcopirita y posi-
blemente deban su color al hierro lixiviado de este sulfu-
ro, aunque no se puede descartar la posibilidad, de mo-
mento no comprobada, que pudiera descubrirse 
reevesita en alguno de ellos. La jamborita suele ser opaca 
y translúcida en sección delgada. Su brillo es de tipo cé-
reo o córneo. Presenta plasticidad y es séctil, propieda-
des ambas que nos pueden ser de mucha ayuda a la hora 
de clasificar los ejemplares. 

La jamborita en este yacimiento se ha formado en una 
última etapa hidrotermal de baja temperatura. El azufre 
fue reemplazado por grupos hidroxilo, aunque la baja 
cristalinidad puesta de manifiesto en las diversas difrac-
ciones realizadas, y que las sustituciones no han sido 
totales en la mayoría de ejemplares, sugiere que las con-
diciones óptimas de formación de la jamborita se dieron 
en un periodo corto. No se observa jamborita substitu-
yendo polidimita. Hay cristales de millerita substituidos 
por jamborita, encima de la que podemos observar cris-
tales calcita en combinación de prisma y romboedro 
(“cabeza de clavo”); también cristales de yeso, cristales 
capilares de aragonito y cristales romboédricos de anke-
rita. También es de destacar algunos cristales de milleri-
ta, que al formarse la siegenita, quedaron atrapados en su 
interior, substituidos parcial o totalmente por jamborita, 
que confieren al conjunto un singular interés. Debo signi-
ficar que la parte de millerita del interior de la siegenita 
no está afectada por la substitución pseudomórfica. Apar-
te de los minerales indicados, la jamborita la encontra-
mos asociada a siegenita, galena, dolomita, anglesita y 
kaolinita. Pienso que muchos de los ejemplares proce-
dentes de este yacimiento existentes en las colecciones 
de nuestro país deberán ser revisados y actualizados. 

Jamborita substituyendo parcialmente millerita. 
Foto SEM: J. Abella. 

Jamborita substituyendo parcialmente un cristal de millerita. 
Tamaño cristal: 2 mm. Col. y foto: J. Abella. 
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Fluorita de La Collada: un gran clàssic de la mineralogia espanyola 
Carles CURTO (Barcelona) 
Joan ROSELL (el Prat de Llobregat)

 La Collada és un jaciment de fluor que ha propor-
cionat alguns del millors exemplars de fluorita co-
neguts a la península Ibèrica, però també arreu del 
món. 
 El Museu de Ciències Naturals de Barcelona té 
una molt bona representació pel que fa a les fluo-
rites de la zona minera de La Collada, molt cone-
guda pels col·leccionistes des de fa dècades. 
 Tot i que la col·lecció del MCNB té peces de flu-
orita més espectaculars i de mesures força més 
grans, hem triat aquest exemplar (MGB 10712) 
per la seva qualitat, per què l’agregat de cristalls 
de fluorita creix implantat en un cristall escaleno-
èdric de calcita, sencer i pràcticament flotant y per 
la transparència, la seva lluïssor i el color dels 
cubs de fluorita que mostren una certa zonació 
prop de les arestes. 
 Destaquem el color, d’un blau cel molt intens, 
amb viratges a blaus més profunds, en algunes 
àrees del cristall, que no segueixen rigorosament 
un patró geomètric de la simetria cúbica.  
 La peça va ser extreta a començaments dels anys 
setanta del segle passat i va arribar al Museu quan 
aquest va adquirir la col·lecció mineralògica d’en 
Josep Cervelló i Bach. 

Per saber-ne més (publicacions disponibles a la Biblio-
teca del Museu de Ciències Naturals de Barcelona): 

- BARRIENTOS, L.; CUESTA, J.M. (2007). “Mina "La Viesca", 
La Collada, Asturias”. Bocamina; 19: 36-70. 

- CURTO, C. (2010). “La mina "Viesca", Barcelona, Sainte-
Marie 2010: El renaixement d'un gran clàssic, la fluori-
ta”. Mineralogistes de Catalunya; 2010/2: 22-23. 

- CURTO, C.; FABRE, J. (1992). “Fluorite and associated 
minerals from Asturias, Spain”. The Mineralogical Re-
cord; 23(1): 69-76. 

- GARCÍA-ÁLVAREZ, J.R. (2010). “Geoda excepcional de 
fluorita a la mina "La Viesca", Astúries”. Mineralogistes 
de Catalunya; 2010/2: 14-21. 

- GARCÍA-ÁLVAREZ, J.R. (2013). “Asturien -ein Paradies für 
Fluorit!”. Lapis Mineralien Magazin; 38(7/8): 12-13. 

- GARCÍA-ÁLVAREZ, J.R. (2013). “La Collada: Wo der Fluori-
tabbau began”. Lapis Mineralien Magazin; 38(7/8): 36-49. 

- GARCÍA-GARCÍA, G.; CALVO. M. (1998). “Yacimientos de 
Fluorita de Asturias. Mineralogía de los yacimientos de 
fluorita asturiana”. Bocamina; 3: 34-59. 

- GARCÍA-GARCÍA, G.; CUESTA, J.M. (1998). “Yacimientos de 
Fluorita de Asturias. Notas históricas sobre el espato 
flúor en Asturias”. Bocamina; 3: 64-80. 

- GRUPO MINERALOGISTA DE MADRID [editor] (1994). “La 
Collada. Geometría y color”. Bocamina; 0: 40. 

- GRUPO MINERALOGISTA DE MADRID [editor] (1994). “Mina 
Moscona. La barita azul”. Bocamina; 0: 10. 

- GRUPO MINERALOGISTA DE MADRID [editor] (1994). “Mes-
tas de Con. Azuritas con fantasma”. Bocamina; 0: 42. 

- GUTIÉRREZ-CLAVEROL, M.; LUQUE-CABAL, C., GARCÍA-
ÁLVAREZ, J.R., RODRÍGUEZ-TERENTE, L.M. (2009). La Fluori-
ta: un siglo de minería en Asturias. Universidad de Ovie-
do; 565 p. 

 
 
 

MGB 10712. Fluorita. 
La Viesca, La Collada, Siero, 
Astúries. 
16 x 14 x 10 cm. 
© MCNB / Joan Rosell.  
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VII Taula d’Intercanvi de Minerals de Canyelles 

Jorgina JORDÀ (Barcelona)

 El dissabte dia 4 de juny es va celebrar la VII edició 
de la Taula d'Intercanvi de Minerals de Canyelles, al 
Garraf. L’emplaçament va ser el mateix que l'any ante-
rior, l'antic gimnàs municipal, un molt bon espai, amb 
bona claror i lloc més que suficient perquè tothom 
pugui exposar. 
 L’esdeveniment va tornar a ser un èxit de participa-
ció i va comptar amb representants de pràcticament 
tota la geografia catalana i també companys vinguts 
de llocs més llunyans, com Vitòria i Castelló, fet que 
ens va fer gaudir d’una gran diversitat de minerals. 
 En l'àmbit català es van poder admirar ja clàssics, 
com microclines i gran varietat de quarsos de la pe-
drera “Massabé” de Sils, a la Selva; un gran assorti-
ment de minerals de la pedrera “Berta” (atzurita, cal-
cita, devillina, esfalerita, fluorita, smithsonita...); 
fluorita de diverses localitats, com Ulldemolins, al 
Priorat, amb rosetes de barita, de Santa Coloma de 
Gramenet, al Barcelonès, o de Sant Marçal, a Osona, de 
color blau-verd intens; calcita cobaltífera de Peramea, 
al Pallars Sobirà, epidota i axinita de Casterner de les 
Olles, al Pallars Jussà, celestina de Torà i Ivorra, a la 
Segarra; així com material de la zona del Priorat: gale-
na, marcassita i, fins i tot, millerita de Bellmunt del 
Priorat; o atzurita, smithsonita i altres espècies de 
mida micro de la “Linda Mariquita” del Molar. Tampoc 
van faltar els fosfats del Turó de Montcada, calcita de 
Sant Fost de Campsentelles i de la pedrera “La Cons-
tancia” de Terrassa, vanadinita d'Ulldemolins, anatasa, 
zircó i brookita d'Arsèguel, a l’Alt Urgell, o la recupe-
rada wulfenita, mimetita i galena amb barita de la 
mina “Atrevida” de Vimbodí, a la Conca de Barberà, 
com les que havien aparegut fa una pila d’anys.  
 De la resta de la península, com els anys anteriors, 
va haver-hi una extensa representació de minerals de 
la zona de llevant aportada pels nostres companys de 
Castelló: quars blau d'Altura, a Castelló, quars hema-
toide de Xella i Domenyo, a València, guix de Sogorb, a 
Castelló, de molt bona transparència, calcita de Borri-
ol, a Castelló, o magnesita d'Albatera, a Alacant. 
 Pel que fa a la zona nord, de la província d’Àlaba es 
va poder veure: aragonita d'Ocio, nòduls de marcassi-
ta de Marieta, boles de limonita de Pipaón i uns quar-
sos que em van agradar molt per la seva transparència 
i perquè feia poc n’havia sentit parlar d'ells, de l'em-
bassament d' Urrúnaga, Legutio.  
 Tampoc en van faltar: pirita, calcita i sofre de La 
Cañada de Verich, Terol, aragonita de Monterde, Sara-
gossa, el conegut guix de Fuentes de Ebro, Saragossa, i 
com no, minerals de La Unión: barita, quars, calcita o 
romanechita de la mina “Haití”. També hi havia una 
gran representació de fluorita asturiana, aragonita de 
Pantoja, a Toledo, granats de Lubrín, a Almeria, barita 
de la mina “Nieves”, a Cantàbria, aragonita coral·loide 
de Macael, a Almeria, pirita de Tarifa, a Cadis, goethita 
pseudomòrfica de pirita de Carratraca, a Màlaga, ce-

lestina de Treviño, a Burgos, pirita de Navajún, a La 
Rioja, o unes molt estètiques mostres de goethita aci-
cular de Tordelrábano, a Guadalajara.  
 De minerals estrangers tampoc en van faltar. Va fer 
presència el material del Marroc (vanadinita, malaqui-
ta, atzurita, proustita...), també del Brasil (quars, tur-
malina...), crocoïta d’Austràlia, galena de la mina Trze-
bionka, a Polònia, i de Madan, a Bulgària, i algun lot de 
material clàssic, com unes curioses piromorfites de 
Bad Ems, a Alemanya, Saint-Salvy-de la Balme, a Fran-
ça o Bunker Hill, als EUA. 
 Com en altres edicions va haver-hi companys que 
van portar lupes binoculars disponibles perquè tot-
hom pogués observar micromuntages, que cada vega-
da compten amb més adeptes. 
 Crec que d’intercanvis en va haver-hi a tots els ni-
vells, tant pels que s'iniciaven, com pels que ja busca-
ven minerals concrets o els que, fins i tot, intercanvia-
ven exemplars de la seva pròpia col·lecció. També cal 
destacar que cada vegada més ens esforcem, entre 
tots, en portar-los més ben presentats i etiquetats, 
prenent exemple d’altres països on ja fa més anys que 
se celebren aquests tipus d'esdeveniments. 
 Els companys del Grup Mineralògic Català, a més de 
participar portant publicacions i donant a conèixer les 
activitats que hi ha al voltant del col·leccionisme de 
minerals, van presentar el primer número de la nova 
etapa de la revista Mineralogistes de Catalunya, així 
com el naixement de la seva germana en castellà, Pa-
ragénesis. En paraules del president del Grup Minera-
lògic Català, el senyor Frederic Varela, la revista pre-
tén retornar als seus orígens i esdevenir una 
referència en el camp de la mineralogia catalana i de 
la mineralogia ibèrica, en general, sense perdre de 
vista els temes relacionats amb la mineralogia inter-
nacional. 
 L'alcaldessa de Canyelles, la senyora Rosa Huguet, 
va dirigir-se als assistents per donar suport a aquesta 
iniciativa de la Taula d'Intercanvi i a altres projectes 
relacionats amb els minerals que s'intentaran anar 
desenvolupant en un període de temps que esperem 
no sigui molt llunyà. Finalment, el senyor Josep A. 
Soldevilla també va dir unes paraules d'agraïment a 
tots els qui han fet que una vegada més la Taula de 
Canyelles hagi sigut un èxit tant de participació com 
d'organització. 
 Per acabar la VII Taula, és va fer el ja tradicional 
dinar de germanor, aquesta vegada amb una quaran-
tena de persones entre participants i acompanyants 
que també es van voler afegir. No cal dir que el dinar 
va ser molt distès i agradable amb tot d'anècdotes i 
històries mineralògiques. 
 Ja pensant en la VIII Taula, només resta tornar a 
donar les gràcies a tots els qui ho han fet possible i en 
especial al senyor Josep A. Soldevilla com a motor 
d’aquesta iniciativa. 
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I Trobada Interpirenaica de Micromineralogia i Sistemàtica Mineral 
Jorgina JORDÀ (Barcelona)

 El cap setmana del 16 i 17 d’abril es va celebrar a 
Camprodon la I Trobada Interpirenaica de Micromi-
neralogia i Sistemàtica Mineral. Aquesta nova iniciati-
va va aixecar d’inici molta curiositat. Cal dir que les 
expectatives es van complir amb escreix i l’acte ens va 
sorprendre molt gratament. L’entitat organitzadora, el 
Grup Mineralògic Català, havia pensat en tot, comen-
çant per l'aparcament de vehicles que es va poder 
realitzar al mateix pati de l’escola Doctor Robert, on es 
realitzava l’acte. A l’entrar, els participants ja teníem 
la taula assignada i tot a punt per instal·lar el binocu-
lar i les llums addicionals que fossin necessàries, tot i 
que hi havia força claror natural. 
 Una vegada instal·lats i amb les capses plenes de 
micromounts (micromuntages) damunt la taula, ben 
aviat, es va acostar el primer col·leccionista francès 
interessat a veure què portàvem. De seguida vam 
prendre nota del seu mode operatiu a l’hora de fer 
intercanvis ja que, en general, era extremadament 
curós i elegant. L’home es va emportar tota la nostra 
capsa a la seva taula i allà, amb tranquil·litat, va co-
mençar a mirar els exemplars un a un, amb molt 
d’interès i cura. Quan ja els va tenir triats va tornar 
amb la nostra capsa adjuntant una etiqueta en la qual 
indicava el nombre d’exemplars que havia separat i 
invitant-nos a fer el mateix procediment amb les seves 
capses.  
 A més d'estar ben organitzats també cal destacar la 
presentació dels exemplars que duien. Tots ells dins 
de petites capses de metacrilat, perfectament etique-
tats i distribuïts en unes petites calaixeres de plàstic 
que facilitaven el poder traslladar-los per la sala.  

 Així doncs, ja amb els primers intercanvis, vaig 
adonar-me que tenim molt per aprendre dels nostres 
companys d'afició francesos, que es nota que fa molts 
més anys que nosaltres que es dediquen al món dels 
micros. 
 Malgrat la nostra inexperiència vaig quedar molt 
contenta dels exemplars que vaig canviar i del gran 
nivell que hi havia. M’atreveixo a dir que aquesta sen-
sació va ser generalitzada i compartida també per la 
resta d’assistents tan francesos com catalans. 
 Aproximadament a les deu del mati, va tenir lloc un 
petit acte protocol·lari amb l'alcalde de Camprodon, el 
senyor Xavier Sala, i representants de l'AFM i del GMC 
com el senyor Robert Pecorini, el senyor Marti Rafel i 
el senyor Joan Rosell, que ha estat el principal promo-
tor d'aquesta primera trobada. 
 A més de l'intercanvi de micros, van tenir lloc altres 
activitats, com un taller d'iniciació a la mineralogia, a 
càrrec del senyor Josep Ignacio, i l’entrega dels premis 
dels concursos infantils de dibuix i fotografia de minerals. 
 A l’oficina de turisme de l’ajuntament de Campro-
don també es podia gaudir d’una exposició de micro-
fotografies d'en Joan Astor, cedida pel Museu Mollfu-
lleda d'Arenys de Mar a més d’una bonica exposició de 
minerals de les mines de les Ferreres (Rocabruna), 
preparada pels membres del GMC i que, un cop finalit-
zada l'exposició, ha estat donada a l'escola Doctor 
Robert de Camprodon. 
 Només resta donar les gràcies a tots els participants 
i, especialment, als organitzadors que han fet possible 
aquesta I Trobada Interpirenaica i desitjar que tingui 
continuïtat. 
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Robert PECORINI (Association Française de Micromiéralogie) [traducció del francès: Joan Rosell] 

 Tot va començar a la reunió del Gran Sud a l'abril 
de 2015, a Saint-Juéry. El nostre amic i membre de 
l'AFM Joan Rosell va ser-hi present. Vam parlar de les 
nostres corresponents associacions, per la seva part el 
Grup Mineralògic Català (GMC), i per la meva, 
l’Association Française de Micromiéralogie (AFM). Ja 
que fèiem intercanvi de les nostres revistes, per què 
no crear llaços més estrets, un tipus de cooperació 
com la que tenim amb els nostres amics belgues de la 
4M i els italians de l’AMI? Comencem per fer una tro-
bada... I si féssim la propera reunió Gran Sud de l’AFM, 
a casa vostra, a Catalunya? 
 Dit i fet, el divendres 15 d’abril de 2016, una gran 
part dels participants són ja en aquest bonic poble de 
Camprodon, que es troba just a l'altre costat de la 
frontera, a través de Prats de Molló. En aquest muni-
cipi, al poblet de Rocabruna, es troba la famosa mina 
de les Ferreres. 
 Prop de 70 persones hi participen, més d’una vin-
tena d’origen francès, una majoria de catalans i altres 
que venen de llocs més llunyans com Castelló o Eivis-
sa. Hi ha una quarantena llarga de binos! Els intercan-
vis es fan amb una amabilitat que no havia vist gaires 
vegades. A més, tots els participants reben un regal 
dels nostres amfitrions del GMC. Una bona motxilla 
amb alguns presents a l'interior (calendari, una cerve-
sa artesana local, una corretja per la lupa...). 

Al migdia, les autoritats locals vénen a saludar els 
assistents a la trobada i es fan conscients de la nostra 
alegria, compartida, d’haver vingut a aquesta reunió a 
Camprodon, amb el desig de repetir l'experiència. 
Sens cap dubte! Al costat de la sala principal, el GMC 
havia organitzat un taller de mineralogia, molt fre-

qüentat per la mainada i també molts adults. El temps 
passa a una velocitat proporcional al plaer de la reu-
nió, ràpid, massa ràpid. Són les 18.30 h, cal plegar 
perquè al dia següent, tots a la mina! 
 La nit està marcada per un sopar de germanor en 
una acollidor restaurant de Rocabruna. Un apetitós 
pastís marca el final del sopar, però no el final del dia. 
De fet, a la bonica església romànica de Rocabruna 
tenim un concert del grup La Deu, amb Peter i Florian 
Noack, violoncel i piano. Un aspecte destacat també 
d'aquest primer dia. 
 Però que ens han preparat els nostres amfitrions 
per al diumenge? Doncs bé, el recorregut per la mina 
de les Ferreres! En una paraula: fabulós! A les 9.30 h, 
som una quarantena d’assistents al punt de trobada, 
davant la pista que puja a la mina. No fem tard! 
 Els participants es divideixen en grups reduïts, amb 
un guia sempre a prop. Cal dir que aquesta mina no és 
una galeria recta i plana! Té diversos nivells amb gale-
ries, pous, rampes... Els grups es distribueixen per les 
diverses zones mineralitzades, i n'hi ha moltes. Nosal-
tres no busquem, trobem! Quina organització! Els 
nostres amics de GMC estan al cim! 
 Arriba el moment de sortir de la mina, altra vegada, 
molt ràpid. Tots els participants estan encantats. No-
més cal veure les bosses plenes, i ben plenes! En per-
spectiva, ens esperen llargues sessions de bino per 
classificar les espècies. Això ens permetrà recordar 
aquells moments intensos que hem gaudit a les pro-
funditats! 
 Quina trobada més meravellosa! Altra vegada, un 
gran agraïment als nostres amfitrions!



 

 

 

Local social GMC: Antoni de Capmany, 67 -baixos- 

HORARIS DEL LOCAL SOCIAL 

Dijous (no festius): de 19:00 a 21:00 h. 

Primer dissabte de mes (no festiu): de 10:30 a 13:30 h. 

Al local teniu a la vostra disposició la biblioteca, estereomicroscopis (lupes binoculars), 

una esmoladora d'eines, una radial i premses per a reduir minerals. 

---------- 

SORTIDES DE CAMP 

Properes sortides previstes: 

Juliol → mines del Costabona, Molló 

Setembre → Balaguer-riu Segre (recerca d’or) 

Octubre → mines del Remei, el Brull 

Novembre → mina d’en Torrent, Palafrugell, i mina “Pepito”, Mont-ras 

Trobareu la informació a: 

http://www.minercat.com/noticies/ 

O trucant al telèfon 653 248 303 (Carles Bel) 

---------- 

http://www.minercat.com  

RSS: http://www.minercat.com/feed   E-mail: gmc@minercat.com  

Facebook: http://www.facebook.com/GrupMineralogicCatala Twitter: http://twitter.com/GrupMinCat  

Fòrum GMC: http://grupmincat.foroactivo.com  Flickr: https://www.flickr.com/photos/79097530@N02/sets 

Youtube: http://www.youtube.com/user/GrupMincat  ISSUU: http://www.issuu.com/minercat 

EL RACÓ DE LA BIBLIOTECA 
 
La principal noticia en aquest apartat, des de l’anterior número, ha estat la donació  al GMC de 
gairebé 200 revistes pel profesor Josep M. Mata i Perelló, a qui volem agraïr des d’aquestes línies 
la seva generositat i amabilitat  un cop més amb la nostra associació. 
 
Les revistes són: 

- Algeps. Monografies de geologia valenciana. 

- Cantil. Revista de geologia. 

- Rodeno. Revista de geologia aragonesa. 

- Terra Endins. Revista de geologia. 

- Xaragall. Revista de ciències de la Catalunya central. 
 
A través de la nostra pàgina web, a la part privada, podeu ja consultar el catàleg d’aquestes publi-
cacions en format de full Excel i demanar-les en préstec quan us interessin. 
 
Quant a llibres, hem incorporat dos nous títols al nostre fons:  

- 100 anys de la càtedra de Cristal·lografia i Mineralogia. Universitat de Barcelona. Facultat de Ge-
ologia. 

- La tabla periódica. La curiosa historia de los elementos, de Hugh Aldersey-Williams (ed. Ariel, 
2015). Una altra donació del nostre generós company Jordi López Areu. 

 
També us recordem que tenim a la vostra disposició els últims números de les revistes Paleomina, 
Mineralogical Record i Le Régne Minéral.  
 



 

  


