
Gaseta Informativa ddgrup mineralógic cátala
Membre fundador de la Federado Europea d'Entitats Mineralógiques i Paleontologiques.

Club Degá de la Mineralogía i la Paleontología a Catalunya.

Maig - Juliol 1996 N°3
PROGRAMA D'ACTIVITATS PELS SOCIS
Al nostre local, a partir de les 19.30 h.

Maig 9 Reunió al voltant del "Bino". Porteu els vostres micros.
16 Projecció de diapositives sobre "Sulfurs".
23 Sessió práctica de Microfotografia de Minerals.
30 Identificació d'espécies minerals "a visu" i amb análisi química.al nostre

laboratori.

Juny 6 Mercadet.
13 Reunió al voltant del "Bino".
20 Tradicional verbena "Pedrera"
27 Identificació d'espécies minerals "a visu" amb análisi química.al nostre Laboratori.

Juliol 4 Mercadet.
11 Reunió al voltant del "Bino".
18 Projecció de diapositives sobre minerals clássics.
25 Identificado d'espécies minerals "a visu" amb análisi química, al nostre

laboratori.

Agost El local romandrá tancat per vacances.
Setembre 5 Mercadet.

12 Reunió al voltant del Bino.

EXCURSIONS:
Juny 1 ó 2: Excursió a les mines del Priorat.
NOTA: Per participar a les excursions cal portar el rebut de Quota de Soci de 1996.
Per concretar dia, hora i lloc de trabada cal trucar al teléfon 3475883 la mateixa setmana de
l'excursió, de dilluns a dimecres, de 21 a 22 h., o be passar peí local el dijous.

-

PIRES:
Maig 18 MINERALEXPO GRANOLLERS.A la placa de la porxada (llegiu página 3).
Setembre 11 MINERALEXPO LLINARS DEL VALLÉS.A la Pista Poliesportiva Municipal.
Per participar a les Pires seguiu les instruccions de la página 3.

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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VISITES I EXCURSIONS

m':. 1

Excursió a la comarca de La Selva. 9 de marc.

El lloc de trabada va ser davant de les Cotxeres deis Bombers
d'Amer, on es va fer una recolocació deis assistents per reduír
el nombre de cotxes, cosa que va permetre coneixer-nos millor
entre nosaltres i fer mes práctic l'itinerari.
Vam trabar una antiga mina de ferro on s'explotava un skam,
éssent notables els silicats accessoris com enstatita,
hedenbergita i actinolita, així com goethita de diverses
coloracions i malaquita amb microcristalls molt bonics; cal dir
que la pirrotina i blenda son presents en gran quantitat pero la
pluja ens va fer retirar a cobert, i no poguerem seguir les
troballes.
A la tarda anárem cap a Anglés, a la mina de Plom del Sant Pare,
on localitzárem pous i galeries i una altra vegada la pluja no
ens va deixar fer res mes.

Excursió a la Valí de Ribes. 13 d'abril.

Vam fer un exhaustiu recorregut per aquesta valí, on estem
realitzant desde fa temps Treballs de Camp vers la publicado
d'un article a la nostra Revista. Vam comencarl'itinerari localitzant
una antiga mina d'Or al terme de Planes on trobárem bons
cristalls aciculars de jamesonita o antimonita, molt bonics,
situats enmig deis coures grises. Després seguírem cap a
Plañóles, visitant les mines de PArnau i Les Barraques, totes
dues de minerals de ferro, amb forca siderita i cristalls de
calcopirita.

MEMÓRIESDE L'EXCURSIONISTA

Excursió a les Mines Prehistóriques
de Gavá i a les mines de ferro del
Roca bruna. 17 de febrer.

La visita a les Mines Prehistóriques de
Gavá era una cita ineludible per ais
socis de la nostra Entitat. Amb un bon
d'ells vam recorrer les galeries
neolítiques que fa mes de 5000 anys
els primers miners del nostre País van
explotar pertreure'n variscita i sílex. Els
assistents van poder veure aquests
minerals en algunes parets de les
galeries i van "arrosegar-se" per arri-
bar a punts prou profunds del complex
miner.
Per la tarda i després d'un diñar
comunitari visitarem les mines del
Rocabruna. A les escombreres es
recolliren excel.lents micros de jarosita
i especialment dos magnifiques
geodes amb cristalls idiomórfics de
montgomeryita. Dintre les mines els
assistents van recollir exemplars de
carbonatfluorapatita ¡ tinticita, entre
d'altres.
Tothom va mostrar la seva satisfacció
perla interessant combinado d'história
minera neolítica catalana i la recollida
de rars fosfats.

A la quarta mina visitada, a Queralbs, trobárem sensacionals cristalls
d'arsenopirita i un pastor ens va acompanyar cap a una antiga mina de ferro,
interessant per les eflorescéncies de melanterita i aragonit. Tot seguit, a la mina
Teodora, trobárem els petits cristalls d'arsenopirita i algunes escorodites.
La cloenda del llarg itinerari es va produ'ír a la mina Cassandra, on trobárem forca
bons micros; malaquites, cerussites i piromorfites, aqüestes ultimes en cristalls
en forma de barrilets transparents.
A les 19 h., cansats i també remulláis per la forta pluja que va comencar a caure,
deixárem la Valí de Ribes contents i molt satisfets per l'éxit de la realització del
Treball de Camp, dut a terme ¡pas malament!.
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CRÓNIOUES DE LES FIRES

MINERALEXPO
SANT CELONI

Com ja es tradicional el primer
diumenge de marc celebrárem,
a l'Ateneu de Sant Celoni, el
nostre MINERALEXPO SANT
CELONI.
Amb els clássics 77m de
participado i una important
assisténcia de públic, malgrat
ser dia d'Eleccions.

L'ExceUentíssim Senyor
Alcalde de S. Celoni juntament
amb el nostre president i el
director del Museu Mollfulleda

de Mineralogía d'Arenys de
Mar, van fer entrega deis
següents premis:

* Millor mineral exposat:
Un or cristal.litzat de 8x12cm
d'en Jordi Fabre.
* Millor mineral cátala: una
magnetita cristal.litzada de
Gualbad'en Joan Montplet.
* Millor conjunt de
minerals: l'estant d'en Lluis
Miró.
*Travessa mineralógica: el
guanyador amb 9 encerts de
14 va ser Amadeu Treviño.

MINERALEXPO
GRANOLLERS

Dissabte 18 de maig de 1996 a la Plaga de la Porxada
de les 10h. fins a les 20h. (expositors a les 9h.)

es celebrará la fira de Granollers.
Organitzada peí Grup Mineralógic Cátala amb el

patrociní del Departament de Cultura de
rExcel.lentíssim Ajuntament de la ciutat.

El preu es de 2900 pts/m. Tots els socis interessats en participar-hi
com a expositors confirmeu-ho ais teléfons de contacte 330 7172 o
347 5883. Sent imprescindible que feu l'ingrés en el compte corrent

del Grup Mineralógic Cátala
2100-0885-66-0200042083

abans del dia 13 de maig (indos).

MINERALEXPO LLINARS DEL VALLES
Dimecres 11 de setembre de 1996, a la pista coberta del Poliesportiu de la Vila de Llinars, desde les 10h.
a les 19:30h. (expositors a les 9h.), es celebrará per primera vegada aquesta fira organitzada peí Grup Mineralógic
Cátala i amb el patrocini de l'Excel.lentissim Ajuntament de Llinars del Valles. Fira oberta a tots els socis que
vulguin participar com expositors; el preu es de 1900pts/m. Cal confirmar la vostra participado per escrit i ingresseu
l'import al compte corrent anteriorment indicat abans del 31 d'agost
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EÍRamdeí/a Biblioteca
DARRERES PUBLICACIONS REBUDES

NOM de la
REVISTA

Butlleti

Le

Suisse

Boletín de la
SEM

The
Mineralogical
Record

Butlleti de
sumar i s

Lapidary
Journal

Boletín
Geológico y
Minero

Ri vista
Mineralógica
Italiana

Butlleti de
la AEG.

Azogue

ENTITAT

Inst. d'Estudis del
Barcelonés Nord.

Sociedad Española de
Mineralogía

The
Mineralogical
Record

Museu de Geología de
Barcelona

Lapidary Journal

Instituto Tecnológico
Geominero de España

Grupo Mineralógico
Lombardo

Associació Espanyola de
Gemmologia

Grupo Mineralogista de
Madrid

VOLUM, NÚMERO,
DATA, . . .

III, 2, 1995.

18,1995.

27, 1, gener-febrer
27, 2, marc-abril ' 96

44,45.

Gener a marg
(3 nos.)

106,6.

1, 1996.

91, 1995.

19, febrer 1996.

NOVES ADQUISICIONS I DONACIONS

- La Fundación Santillana de Madrid hafet donació a la
nostra Entitat del (libre: "Platería Iberoamericana".
Interessant obra de 116 pagines amb un gran nombre de
lamines a tot color que recullen mapes, pintures i
objectes de decorado i utillatge confeccionáis en argent.
Es tracta la historia de la minería i la societat de l'época
colonial espanyola a les Amériques.
El llibreel podeudemanarcontrareemborsament(aprox.
2000pts) a F.S. c/Méndez Núñez, 17.28014 Madrid.

- L'Ajuntament de Sant Just Desvem ha tingut l'amabil ¡tat
de donar al grup el llibre "Les mines d'aigua de Sant
Desvem" escrit per varis autors rel.lacionats amb el
grup espeleológic Rats Penats, de la mateixa poblado,
i el Centre d'Estudis Santjustencs. El llibre ens acosta

per M|||̂ :: Caello Ayensa
Tots pÜ noitis d' especies

mineras, totes Íes varietats, tots
l|-,.:::. els sillipnims,.....,,-'"-*!

A Sant^elíÓnipQdfeu adquirir la
segona|j|art d'aquestá obra,
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litada peí
grup üiierátogic cátala.

a la minería d'aigua de consum i la seva historia, aixíu
com una descripció detallada de la vida deis minaires.
Es molt interessant en tant que la minería d'aigua es un
camp relativament desconegut pels mineralogistes
(l'aigua no es un mineral a menys que estigui gelada).
Podeu demanar-lo a les principáis llibreries de Sant Just
Desvern o al Patronal Munidpal de Culturada la població.

Ja sabeu que tenim a la vostra disposició tot un
recull de publicadons de temática mineralógica.
Podeu consultarelstítolsen els passatsINFOMINER.

NOTICIES MINERALÓGIQUES

- L'Ajuntament de Cercs (Bergadá) obrirá d'aquí a
pocs mesos el Museu de la Minería de Catalunya
amb la cessió de la major part deis fons de
l'empresa Carbons de Berga S.A.
- A Cardona podran ser visitades algunes
espectaculars galeries de la antiga Mina de Sal,
com a recorregut turístic. El proper mes de juliol
serán innagurades.

El Grup Mineralógic Cátala aplaudeix les dues
iniciatives, que creu que serán molt ben acollides
entre els mineralogistes i públic en general i que
permetran conservar i incrementar el nostre
Patrimoni miner i geológic.

Fem saber ais nostres socis que la col.lecció
de minarais i fóssils del Sr. Antoni Arguijo
s'ha posat a la venda. Interessats concerteu
visita al tel. 333 2761, de 20 a 22h.

ADDENDA
Recull de sinónims i noms en

dessús de minerals.

Escrit per Manuel Cabello
Ayensa.
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