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PROGRAMA D'ACTIVITATS PELS SOCIS
Al nostre local, a partir de les 19:30 h.

Marg 7 Mercadeí. Aprofitarem per comentar ¡es nostres impresions de la Pira de Sant
Celoni

14 Reunió al voltant del "Bino". Porteu els vostres micros.
21 Proves practiques de fotografía de micros mitjancant Binocular i Adaptador.
28 Identificado d'espécies minerals a visu i amb análisi química,al nostre Laboratori.

Abril 4 Dijous de Setmana Santa, el local romandrá tancat.
11 Mercadet i reunió al voltant del "Bino".
18 Projecció de diapositives de minerals procedents de fora de les nostres fronteres.
25 Identificado d'espécies minerals a visu i amb análisi química,al nostre Laboratori.

Maig 2 Mercadet.
9 Reunió al voltant del "Bino".

16 Projecció de diapositives sobre "Sulfurs".

EXCURSIONS:
Mar? 9010. Excursió a la valí de Ribes. Recerca d'antigues mines.
Abril 13 ó 14. Excursió a les Guilleres i La Selva. Recerca de minerals de coure i ferro.

NOTA: Per participar a les excursions cal portar el rebut de Quota de Soci de 1996 (Imprescindible).
Per concretar dia, hora i lloc de trabada cal trucar al telefon 3475883 la mateíxa setmana de l'excursió,
de dilluns a dimecres, de 21 a 22 h., o be passar peí local el dijous.

PIRES:
Mar? 3 MINERALEXPO SANT CELONI. La fira mes antiga de tot el país especializada per a

col.leccionistes. Presentado d'un nou llibre editat per la nostra entitat, ADDENDA II
(Segona part del Nomenclátor). De 10 a 20 h., a l'Ateneu de Sant Celoni amb el
patrocini de l'Excel.lentíssim Ajuntament de la vila.

Maig 18 MINERALEXPO GRANOLLERS. A la próxima gaseta donarem informado mes concreta.

Seu Social: C/ Antoni Capmany, 67, baixos. 08028 Barcelona.
Inscripcions i Subscripcions Revista Mineralogistes de Catalunya: Apartat de

Correus 31.014. 08080 Barcelona.
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EÍKacó de fa Biblioteca
- "UnaMina,unPoble"(\)W);Ayala,E. ia/fras.24xl7cmainb
79 pagines. Llibre dedicat a les mines de Sal de Cardona. Conté un
planell explicatiu de la planta de tractament del mineral i diverses
fotografíes en color i B/N on es representen talls geológics, interiors
de la mina, mostres de minerals, etc. Es fa un interessant estudi deis
métodes d'explotació, tractament, distribució del mineral i una
relació de la historia de la zona minera. PVP:1900.- Preu soci:
1750.-

- "Cuevas. La Tierra de la Plata"; A. Molina Sánchez.
Es tracta d'una resenya histórica i topográfica deis jaciments
argentífers de Las Herrerias i la Sierra Almagrera, amb una
descripció excepcionalment detallada deis métodes de recerca del
mineral, descobriment del filó del Jaroso i altres, l'explotació deis
rics filons i la seva situado, les histories deis miners i el seu treball,
la vida a les mines, etc. Amb 350 pagines (100 pp. sobre la historia
de la zona deis jaciments i 250 pp. sobre la minería i la vida
qüotidiana deis miners), 60 fotografíes, 5 planells i 5 graváis. Es
tracta d'un llibre imprescindible per a tots aquells que vulguin
ampliar els seus coneixements sobre la historia -verdadera- de la
minería espanyola. PVP: 2700.- Preu soci: 2600.-

- "MineralesBásicos" (1991); Astor Vignau, Joan. 21xl5cm. 48
pagines. 53Fotografiesatotcolordemagníficsminerals.Classificat
per la seva familia química (elements.sulfurs,...) i amb un texte
explicatiu on ens parla de l'etimologia del nom, de la seva historia,
composició, cristal.litzacions. aspecte, propietats físiques,
paragénesi habitual, jaciments i aplicacions. Un complot llibre per
a recents afeccionáis i iniciáis en el món deis minerals. Molt
recomanat. PVP: 900.-

- "Queralbs" (1985). Diversos autors. Llibre de gran formal
(30x23) composat per 25 lemes que fan referencia a la vila de
Queralbs (Ripollés). Temes de flora, fauna i historia. La geologia
de la zona i les explotacions mineres, amb noms i propielaris i altres
dades d'interés, lambe slii troben. Fotografíes en color i B/N, mapes
i dibuixos. 304 pagines. PVP: 2900.- Preu soci: 2600.-

- "La Valí de Nuria". Josep Nuel i Badia. Llibrel de la col.lecció
de Guies del CEC. Per ais aimants de la muntanya. PVP: 2500.-
Preu soci: 2250.-

- "Montseny(2) TuródeVHome,LesAgudesielMorou ".(1990).
Joan López i Cortijo. Guia Excursionista CEC-CAC. Aquesta guia
proposa 69 ilineraris per lol el massís del turó de IHome, les
Agudes i el Morou, que us permetran recorrer bonics camins,
ascendir per cañáis i fruir, en defmiliva del sector oriental del
Monlseny. 235 pagines. PVP: 2350.- Preu soci: 1995.

- "Guia Geológica del Montsec i de la Valí d'Áger "(1988). Joan
Rosell i Carme Llompart. Llibre amb ilineraris geológics ricamenl
descrils i detalláis. Inclou un mapa geológic desplegable, a escala
1:50.000, de gran qualilal. 168 pagines. Molí recomanal a lols
aquells que vulguin conéixer una zona paleontológica i
geológicament molí interessant. PVP: 3900.- Preu soci: 3500.-

- "Granollers i Comarca: Ais segles XVI i XVII: Evolució
demográfica i económica" (1981). Jaume Danlí Riu. Un llibre
local que pol inleressar a molles persones que vulguin conéixer una
mica de la Hislória d'una de les poblacions mes importante del
nostre País. Una monografía local molí buscada. PVP: 900. Preu
soci: 780.-

- "Decápodes Fossils d'Espanya (Decapada, Cretaci-Pleistocé)
Conserváis al Musen de Geologia de Barcelona "(1989). Gómez-
Alba, Julio. 46 págs. PVP: 500. Preu soci: 450 pts.

- "Selección de Obras de Luis Mariano Vidal (1842-1922):
* Sobre el Cretácico " (1992). Edició facsímil. Recull de sis

llibres amb lamines de fóssils en B/N. Amb descripcions delallades
de jacimenls i d'espécies fóssils. PVP: 2000.- Preu soci: 1800.-

* Sobre IMda" (1992). Dos llibres enedició facsímil de 1875 i
1914. Estudi detalla! de restratigrafia de la provincia, amb detalláis
itineraris mineralógics i paleontológics. PVP: 1000.- Preu soci: 900.-

* Sobre Girona" (1992). Edició facsímil. Esludis geológics
i paleontológics de la provincia. S'adjunla un magnífic mapa geológic
de la provincia, edició facsímil. PVP: 1500.-Preu soci: 1350.-

* Biografía " (1992). La vida de Lluís Mariá Vidal a carree
de Julio Gómez-Alba. Amb lamines en B/N. PVP: 2500.- Preu soci:
2250.-
(Aquests 4 llibres componen una interessant col. lecció de quatre
voltims que es poden adquirir per separat al preu indicat o totsjunts
per 6100 pts. els socis)

IMPORTANT: Aqüestes publicacions les podeu adquirir a
les nostres fires (aprofiteu la de Sant Celoni)o al local social.
Per confirmar l'stock truquera abans al teléfon 3 79 5744 (Joan)
o emieu una carta al local social. En els emiaments per correu
contra-reemborsament les despeses d'enviament son a carree
del demandant.

LLIBRES I REVISTES REBUTS

NOM de la
REVISTA

Estudios del
Museo de
Ciencias
Naturales

Le

Suisse

Cidaris

Boletín

The
Mineralogical
Record

Butlletí de
sumar is

Reboll

Litos

Lapida ry
Journal

Boletín
Geológico y
Minero

Rivista
Mineralógica
Italiana

Boletín

Bocamina

ENTITAT

Museo de Ciencias
Naturales de Álava

Grupo Cultural
Palé- r. id erice --- £ i che

Sociedad Española de
Mineralogía

The
Mineralogical
Record

Museu de Geologia de
Barcelona

Museu d'História Natural
de la Conca de Barbera

Asociación Segoviana de
Aficionados a la
Mineralogía

Lapidary Journal

Instituto Tecnológico
Geominero de España

Grupo Mineralógico
Lombardo

Asociación Mineralógica
Aragonesa

Grupo Mineralogista de
Madrid

VOLUM, NÚMERO,
DATA, . . .

9,1994.

10,7,agost 1995.

3,C,juliol 1994.

18,1995.

26,4, juliol-agost.
26, 5,set.-oct.
26,6,nov.-dec.l995

42,43.

10, Tardor 1995.

12,1995.

Juliol a desembre
de 1995 (€ nos.)

106,2.
106,4.
106,5.

4,1995.

5, novembre 1995.

1,1995.

-"Atlas de Mineralogía", Gold, G. i Jubany, J. bdiDooK.sa.
l'any 1991.
-"A History of Outokumpu" Outokumpu Co. Explica la
historia d'aquestes mines de coure finlandeses.
-"Treballs del Museu de Geologia, 4", Museu de Geologia
de Barcelona.
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NOTICIES I COMENTARIS
MEMÓRIES DE

L'EXCURSIOIMISTA

Excursió a Riudecols i Mas del
Mestre. 3 de desembre de 1995.

t
El punt de trabada era a l'Alforja.

Feia un vent fred d'aquells que et
talla la pell, tot i que després el sol
va escalfar l'ambient. Quan el nostre
guia, n'Eugeni Bareche, va arribar
ensvam decidir a buscar una petíta
¡ amagada mina propera al poblé.
La recerca deis 10 que érem no va
donar el seu fruit.

Posteriorment ens dirigirem a
Riudecols, on després de preguntar
i voltarvamtrabarla mina, propde
Termita del Puigcerver. Es troba
situada en un skarn. Es recoiliren
petits exemplars d'atzurita i
malaquita (XX) i alguns sulfats de
coure ¡ epidot. Les galeries de la
mina son forga interessants.
D'allívamanara lesminesde Can

Mestre. El complex miner es
important. Vam fer un estudi
topográficde la zona i es recoiliren
mostres de sulfurs massius per a
estudi. Altres minerals trabáis van
ser: pirrotina, mini (rar), pirita (xx),
galena(xx) i blenda(xx). Vam
intentar localitzar scheelita amb un
llum ultraviolat LW/SW portable.
Es van determinar possibles indicis
del mineral, que ara hem de
determinar.

Quan la fosca es feia sobre aquells
turons vam comencar el retorn cap

a casa prou satisfets. Les nostres
col.leccions s'han vist enriquides
amb interessants i catalanes
especies minerals. Un compromís:
TORNAR-HI!

Lucas Corso

Sortida a El Molar i Bellmunt

En la sortida d'EI Molar ¡ Bellmunt
(Priorat) del propassat 20 de gener,
vam teñir la sort i oportunitat de
trobar bons exemplars de dickita
cristal.litzada (una especie mineral
determinada recentment al nostre
País). També es recoiliren unes
bones mostres de piroxmanguita,
així com sensacionals cerussites i
anglesites cristal.litzades a la mina
Ventura.

Sortida Junquera i Cantallops

El 16 de desembre es va fer la
sortida a diversos indrets propers a
la Junquera i Cantallops. Sota una
"fresca" pluja vam recollir
exemplars massius d'arsenopirita i
minerals de coure. El temps no ens
va acompanyar no permetent-nos
feruna exhaustiva investigado deis
jaciments i recerca de mes minerals.

de mes de 1000 persones vam ce-
lebrar un cop mes MINERALIA
SANTS, enmig d'un ambient distes
i de companyonia.

Cal destacar l'exposició de
minerals de Cuba, amb bons
exemplars d'uvarovita i cromita, que
aportava la Facultat de Geología de
la Universitatde Barcelona. També
es remarcable l'éxit de la crida de la
nostra Entitat a tots els seus socis
en demanda d'ajut (llibres, minerals,
roques, fóssils, utillatge científic i
altres materials) destinat a la
Facultat de Geología de la
Universitat de Tuzla.

Col.laboracions amb el
Centre d'Estudis Comarcáis del

Baix Llobregat

S'ha iniciat amb el Centre
d'Estudis Comarcáis del B.LL. l'inici
d'un intrecanvi d'ínformacíó i
publicacions sobre temátiques
referents a la geología d'aquesta
comarca. Esperem que es tracti
d'una col.laborado perdurable i que
doni a conéixerles nostres activitats
en el món de les ciéncies
geológiques del nostre País.

NOTICIES
La Fira de Sants

MINERALIA SANTS,
el 21 de gener.

Amb una notable participado de
socis expositors i una assisténcia

N<Jt
MIÑ¡|ALOGIC
per MúHH^ 'C&bettQ: Ayensa

Tots els nojüfts d'espécies ininerals,
totales vartétats, tots el

^•••:::,. sinórams,...
A Sant feelorii f>o<áféu adquirir la

segona ¡||rt d'aquesí# obra,
pfca^a peí

grup nSiiéralogic cátala.

DONACIONS PER A LA NOSTRA
BIBLIOTECA

- La nostra biblioteca slia vist ampliada amb l'obra
"Atlas de Mineralogía" d'en Jordi Jubany. També
podrem disfrutar a la seu social d'uns magnífics i rars
mapes geologics de 1913 del Mn. Jaume Almera que
en J. Jubany ha cedit molt amablement. Volem agrair-li,
en nom de tots els socis, la seva donació.

- També hem rebut el llibre "A History of
Outokumpu"(1989) de Markku Kuisma. Explica la
historia d'aquestes mines de coure quetrobem a Finlandia.
L'empresa Outokumpu Co. n"ha fet donació per a la
biblioteca de la nostra entitat.
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EL GRUP MINERALÓGIC CÁTALA
Donem la benvinguda ais 23 nous socis, que en els
darrers mesos han formalitzat la seva incorporado a
la nostra Entitat, ais qui volem transmetre informació
adient sobre la nostra idiosincrácia i amb aquest f¡
creiem convenient fer-los les següents consideracions:

QUI SOM: El Grup Mineralógic Cátala som un grup
que té com a objecte primordial promoure la difusió de
la Mineralogía i la Paleontología, i está, dones, obert
tant ais aficionats com ais professionals atrets tots peí
món apassionant deis minerals i fóssils.

QUÉ FEM: Amb aquest objectiu, el G.M.C. ha establert
un programa d'activitats, la diversitat de les quals
cobreixi, en la mesura que siguí possible, 1'ámplia
gamma de realitzacions en que esperem participar o
poder desenvolupar les persones que el constítueixen.
Mitjangant la nostra Caseta, que es publica
trimestralment, i de les diferents seccions, els nostres
associats rebrán puntualment informació sobre; borses,
certámens nacionals i internacionals, cursos,
exposicions, actes, consultes, ofertes i demandes,
bibliografía, publicacions, etc., tant del nostre Grup,
com d'altres entitats que puguin resultar d'interés.

QUÉ PRETENEM: Amb la col.laborado deis seus
associats, el G.M.C. confia poder aconseguir aquests
objectius i ser, en conseqüéncia, el club mineralógic
que respongui al desig de tots.
El G.M.C. es el punt de reunió en el qual els amants
deis minerals i deis fóssils traben els mitjans per a dur
a terme la seva afició d'una manera amplia.

QUÉ HEM APORTAT PEL DESENVOLUPAMENT
DE LA INVESTIGACIÓ I ESTUDI DE NOVES
ESPECIES MINERALS I NOUS JACIMENTS AL
NOSTRE PAÍS.
Grades ais coneixements i experiencia de nombrosos
socis, i a la creado de grups de trebali de camp, s'han

MINERAL DATA
La Base de Dades del

col.leccionista.
Un programa informátic

fácil, práctic i operatiu per a
la teva col.Iecció.

Fes la teva demanda a la sen social o a les
fires.

descobert en els darrers anys noves especies minerals
a Catalunya, investigat antigües mines, trobat nous
jaciments, que han potenciat els coneixements sobre
la nostra historia minera i mineralógica, que hem
publicat i publiquem a la nostra Revista de minerals
"Mineralogistes de Catalunya" des de l'any 1976.

Confiem que amb la valuosa col.laborado de tots els
socis, poguem en el futur seguir fent aquesta tasca,
que es la máxima satisfacció i orgull que esdevé com
a conclusió final de la nostra afició.

En les properes gasetes "Infominer" farem una deta-
llada exposició de les nostres aportacions peí
desenvolupament de la mineralogía.

LA CASETA DEL GRUP: INFOMINER

En la constant millorade la nostra Entitat hem considerat
que era necessari editar un folleto informatiu que
recollís totes aquelles coses que interessen ais nostres
associats i que per raons de cientificisme i qüalitat
mineralógica no es podien ¡ncloure en la revista
"Mineralogistes de Catalunya".
En aquesta circular trobareu aquells comentarisde les
excursions que us permetran saber com es va
desemvolupar la sortida, també aquelles noticies del
món mineralógic i paleontológic que surten en les
xerrades.
Les cróniques de les fires explicaran com es va
desemvolupar l'event. Les donacions tan de llibres,
minerals com d'altres materials que els nostres socis
fan a l'Entitat, es comentaran a la circular per a que tots
en tinguem constancia i en puguem disfrutar.
Esperem que aquesta circular sigui del vostre gust, i
com a sods que sou us animem a contribuir en la seva
edició amb tot tipus d'aportacions.

FIRES DE MINERALS I FÓSSILS A
L'ESTRANGER

-Mar? 15 al 17 Exposició de minerals, fóssils i
micromounts a Bolonia (Italia). Al Palau de
Congressos. Via Guidotti, 67.
-Marg 16 i 17. Saló Internacional de minerals i
fóssils, a París. Hotel Hilton, Avenue de Suffren,
18.
-Mar? 30 i 31. Borsa de minerals i fóssils a
Limoges (Franca). Salles Blanqui-Hotel de Ville.
-Abril 20 ¡ 21. Saló de minerals i fóssils a Pau
(Franca). Foire Exposition. Hall Aspe.
-Abril 28. Internationale Mineralien und
Fossilienbórse. Al Centre d'esports de la
Universitat d'Amsterdam (Holanda).
-Maig 11 i 12. Borsa de minerals, fóssils i gemmes.
Al quartiere Fieristico de Verona (Italia).
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