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PROGRAMACIO

D'ACTIVITATS

A la nostra Seu Social, a partir de les 19.30H

FIRES

Febrer
5
Mercadet d'intercanvi de minerals.
12
Tertulies mineralógiques i determinado
d'espécies minerals
19
Passarem vídeo que tracta sobre el tema
"Caiguts del Cei", amb posterior coLioqtii,
26
Reunió al vottant deis "Bínos'^Porteu eis^ostres
"micros"! ¿©íí-.-:'.

Marc 7 Celebrarem el XXVI Aniversari de la Fira de
Sant Celoni

Marc
4
Mercadet d'intercanvi de rainerals.
11
Comentaris, canvis d'impressions, vivéncies i
descripció de novetats daifa :passada Fira de
Sant Celoni, del dia 7.
:/*
18
Tertulies mineralógiques i determinado
d'espécies minerals
25
Reunió al voltant deis "Binos".
Abril
1
. Mercadet d'intercanvi:!,de minerals
!;
4
8
Dijous Sant. El local romandrá tancat.
15
Tertulies mineralógiques i determinació
d'espécies minerals.
22
Passi de diapositivas de mines i minerals de
Catalunya

29

:•

Febrer 21 o 22: Matinal de micromounts a! jaciment
;
de Vimbodi - Mina Atrevida. A partir de les 15h
es fará un dinar-calcotada de germanor al restauran! de davant del Monestir de Poblet.
Contacteu amb Eugeni Bareche. Tel 93-4556913
Marg21: Mina de Can Monsant, Orsavinya. Silicats i
i : : minerals de coure i ferro. Contacteu amb Ricard
Ruiz. Tel 93-3950308 o al móbil 600346063.
Abril 3: Rocabruna. Minerals de coures grises i
carbonats. Coníacteu amb Mane! Moreno. Tel
93-4773890
Abril 17: Fogars de Tordera. Zeoliíes, peridots.
Contactar amb Jordi Coca. Tel 93-3307172.

NOTA: Per participar a /es excursions cal dur el rebut de la quota

Reunió ai voltant deis "Binos".

de soci de

\.
Avanc Maig
6
Mercadet dlntercanvi de mínerals.
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\ amics acompanyants. La participado a les excursions
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INTCRNCT
Mineraltown.com es un portal temátic on
es pot trabar informado relacionada
amb el món deis minerals, amb el col-leccionisme i amb la cerca de minerals.

M

Té varíes seccions:
Per ais col-leccionistes que tot just están comencant on es donen uns consells
práctics que tot bon col-leccionista -Hade teñir presents, complementat en fitxes de diferents tipus de minerals básics.
.'i
vi í ; ;í;:;;:
També s'hi poden trobar articles, cátalogats i tradu'íts al cátala i al casteüá
que son renovats periódicament, amb
localitats, fires, etc...
Director) de pagines web d'arreu del
relacionades amb la mineralogía, la geología, o amb el coHeccionísme de roques, mínerals. i fóssíls

Institiicions Í105Í
Museus(46'i. UniversÍ5tats(15'S
FiresQI i

Pagines de Minerals (1541
CQl.leccioriisies(22), IntercanvisQ)
: MicromountfB). Minerals Fluorecents(13)
Fotoarafiesi'56')
: : ; :; : : :

Botiguesf91'i. Maioristesi'161

. Clubs Minet-alotiics (126)
C!ufas(93). A?:soc!ar:ionsf141
EscursionsíB) -;' ; ;

Minería i'34¡
Indústriesf17')

També he trobat un Mercat Virtual, on
qualsevol aficíonat pot posar de forma
gratu'fta un anunci de canvi, compra o
venta de minerals, amb fotos.

Té un cercador de mineralogía pfopi, Hi ha una llibreria on es pot trobar un
que fa servir de filtre per només temes recull de llibres d'arreu del món sobre
relacionáis .
Á
mineralogía, geología i el món deis minerals en general.
Galería de fotos: on s'hi pot trobar una
vista panorámica demés de fotos tant-del He trobat molt interessant la zona d'enjaciment com deis minerals que es tra- treteniments. on ni han un seguit de jocs
ben al jaciment. Actialment es poden pensats per ais mes menuts de la casa,
visitar la galería de fgtos de Papiol i de on vaig passar una bona estona amb el
Tora.

^•Jp Equipament p9i
MartellsíB'i, ll.luminaciqi?)
ProteccióQ). Lupes i Microscopisn6'i
Roba i Calcat(5). OrientacíófB)

Llibres i Revistes fflBI
Llibres(28). Revistesfí9)
Mapes(IS). Articles(17)

Software O7i
Cr¡stal..lografia(2), ClassificacióíS'J
Multimedia(12), Web Oniinefl2'i

meu fill petit, així com una col-lecció de
fons d'escritori que teñen com a temática els minerals i que es poden descarregar i posar al nostre ordinador.

www.mineraltown.com
<http://
www.mineraltown.com> es un portal
jove, que es troba en creixement, pié de
novetats.

Email a: contact@mineraltown.com
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Les sortides i treballs de Cu
Les cel'l
No tots els jaciments minerals son fruit
de la minería ni de les explotacions minerals a cel obert. Hi ha vegades en que
la observado deis talls que es fan al
obrir noves carreteres o treballs d'edificació, donen lloc a afloraments de minerals. Aquest es el cas de Tora, on al
mateix marge de la carretera hi son a la
vista els estrats de^calcáries i guixos
amb els minerals de Ca i Sr que ja son
molt coneguts per tots nosaltres.
La sortida del Grup la varem dedicar a
la recerca deis jaciments d'aquesta localitat, en la que han sortit cristalls ben
formats de celestina, deis millors a
Catalunya, d'hábit acicular, molt brillants, típiques d'aquest indret.
Aquest es el recull de l'excursió del Grup
feta al desembre del 2003.
ja
Geografía

nes de Tora

que va de Calaf a Pons i la carretera de
Cervera a Solsona. La xarxa de transport públic en aquesta zona es molt deficient; només s'hi disposa deis autobuses de l'Alzina Graells (línia BarcelonaAndorra). Pertagafar el tren, s'ha d'anar
a Calaf o Cervera.
¡: :
Historia i costums

ii

Els gegants (anomenats "Els Bruts") son
tipies de la Festa de la Llordera. La creació del primer gegant de la vila dona
una forta embranzida al Carnestoltes de
Tora, semblant al de Solsona el qual
també té gegants de característiques
semblants.
Segons la diversa documentado sobre
la historia de Tora, al 1750 ja se celebrava la festa de «La Llordera», dansa
que se suposa que era d'origen paga i
que, posteriorment se li van donar connotacions religioses al celebrar-se el

Situada al nord de la comarca de la
Segarra, propera al Solsonés, tenim la
poblado de Tora, amb 1100 habitants,
en el marc de la valí del Llobregós, a la
depressió central de Catalunya. Es un
lloc mot transitat, ja que es ruta molt freqüent de camt a Andorra. Situada en el
centre aproximat de Catalunya, la comarca de la Segarra, pertány a la conca hidrográfica del Segre.
El tossal de l'Aguda, en 626 m. i el tossal de Sant Donat en 670 m., formen part
de l'orografia de la localitat, molt próxirri
al tipie del Solsonés, amb les seves roques arenisques i boscos de pins, cpntrastant en la zona sud, on el terreny es matí del dijous gras (dijous llarder).
mes pía i on els boscos son mes aviat
d'alzinars i rouredes.
Aquesta festivitat va quedar paralitzada aTesclatar la guerra civil espanyola
Des de la part nord ve la riera de la Lla- (1936) ¡ es va tornar a reempendre l'any
nera, travessant tot el territori fins a 1990, celebrant-se el dissabte de la
Cellers donant fi en el Llobregós,
:;etmana abans de Carnaval.
La carretera que arriba a Tora C-1412, Geoloqia i mineraloqia.
La geología del lloc es formada per estrats sedimentaris del Oligocé, les quals
contenen les mineralitzacions de Ca i
Sr en geodes, potser les millors de
Catalunya. Seguint en direcció a Calaf,
s'hi troben nivells de lignits.EIs minerals que s'hi troben en aquest parell d'indrets (Tora i Ivorra), on varem dirigir la

•
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sortida, son:
- Celestina. Molt singulars i boniques,
acabades en pinacoide, de colors blau
cel a transparent. Molt interessants peí
col-leccionista.
- Calcita. Mineral abundant a la zona,
on es pot trabar algún cristall poc interessant.
- Guix. Cristalls, que sense arribar a ser
tan magnífics com els de la celestina,
son prou interessants.
- Anhidrita. Poc freqüent, pero es pot
trobar en costres i algún microcristall,
encara que no es fácil la distinció en les
agrupacions de minerals dins de les
geodes.
-Estroncianita. Es poden trobar cristalls
associats amb la celestina, de color
blanc i prou petits.
La melanterita, limonita i quars son
part deis minerals menys interessants
de les localitats esmentades.
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ticularment rica amb aqüestes formacions, suficients perqué
tots ens emportéssim alguna mostra prou interessant com
per posar-la en la nostra col-lecció.
En acabar en aquest lloc, varem posar direcció a Ivorra, lloc
de característiques semblants, d'on sortien algunes petites
geodes no tan magnifiques com les troballes anterlors.
I poc mes va donar aquesta sortida, en que la bona companyia I el "bon rotllo" van ésser la nota mes acollidora i entranyable.
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portant q ue ha estat en la riostra tas-

/\lo tothom veu Ejxpominer baix les
mateixes perspectives, ni té la mateixa opinió a ['hora de fer el resum
d'aquests 25 anys, pero el que no té
altre lectura es [a del esfor9 que hem
f et nosaítres corn a Crup any rera
any per aconseguir que fos el mes
adient peí soci. Servebdn aqüestes
línies per agra'ír a tots aquells socis
que han col-laborat en la realització
d'aquest event, la seva dedicado i el
temps que han dedicat a difondre
l'afició.

caiguts a Sikhote-Alin, Russia el 12
de Febrer de 1947, etc...
Es va poder gaudir d'una bona col-lecció de lapislátzulis, tant treballats com en peces/ algunes d'elles
amb bons cristalls.

Aquesta 25 edició ho va celebrar amb
un petit pica-picaon es va agrair de
forma general l'aportació deis e;xpositors i deis organitzadors per la
seva tasca.

Els nostres socis que participaven
com a expositors portaven una bona
selecció de sistemática mineral i de
Catalunya (procedents la majoria
de les seves própies col-lecions), que
es trobava a faltar en d'altres expoEn el que es refereix al contingut de sitors, mes dedicats a la venda d'obla fira en sí, no ha segut un any pie jectes de regal, bisutreria i manufacde novetats, pero s'han vist bones turáis.
peces de pirargirita, eritrita, cobal. tocalcita, vananidita,atzuri tapete.,,; En la nostra revista AAineralogistes
procedents del AAarroc. El ambre de Catalunya tindreu un ampli recada vegada té major representació portatge de la fira
en la fira, fragments de meteorits
Ebtos: N. Rivera, M. Vera i Mineral Town
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Catalunya i I
Les mines de sa
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H !

La sal ha seguí un recurs molt
apreciat ja des del Neplític, uns 2500
anys A.C. Aquest fé| donaJIoc a trabar expiotacions salines de molta antiguitat. No oblidem -que ía paraula
salari esdevé del pagament amb sal
que es feia a l'era romana, %

aquesta época, Antigament rebia ei
nom de l'Areny de la Sai, per la qualitat ¡ quantitat de la seva sal,

A l'edat mitjana foren propietat
deis Ducs i Vescomtes de Cardona, i
els reportava una gran font d'ingressos (a! segle XVII era d'un 64 % deis
Les salines de Cardona ja teñen ingressosj. En í'any 1716, l'explotació
material arqueología que Íes sitúa en va esser controlada per festat, tenint

el Duc l'obligació de vendré el mineral a
aquest, fent-lii un monopoli.
Les mancances de comunicado en
Barcelona, les va fer poc competitives
al mercat, i va obligar a augmentar la
productivitat, obrint-hí nous pous, com
:ei :R)U del Duc, obert l'any 1900, Fins
iíavors, S'explotació havia segut a cei
obert, amb talls practicáis al terreny,

< ; • f.-« ; > >*''•;'- 'ffs-,'.--

'

obrint el massfs salí formant pedreres de sal, que eren treballades amb
eines manuals, com barrines i pies, fins
que es va eomengar a utilitzar la pólvora , A partir de llavors, les obres d'enginyeria en íinterior de la mina obiigaven a la construcció de grans pilar per
poder sostenir el pes del sostre.

fabricacions d'adobs i va donar peu a
l'obertura de nous pous, com Manuela,
Romana i Nieves pero que no varen donar els resuitats esperats.

Aixó va fer que la Unión Española
de Explosivos, en l'any 1923, es fes en
la titularitat de ('explotado capgiranthi ('aplicado del mineral extret cap la
Cap al 1912 es van descobrir al jaci- fabricado d'explosius, superfosfats i
ment les sais potássiques (sHvina i adobs compostos Es va obrir la mina
carnal-lita), molt interessants per la Nieves (per la proximitat al pou Nieves)
amb 2 pous mestres (any 1926} i es
varen comencar a edificar fabriques
d'explosius En l'any 1929 els treballs
ais pous obligaren a obrir galeries de
ventilado i ja en el 1933 Texplotació va
donar la seva plena producció.

'

La maquinaria d'extracció a Tinterior de la mina era buidant per bañes
fins que es va posar en marxa el sisteA la planta de traetament, es felá
ma de Carrara que portava serra-de
la
separa
ció de les sais sódiques de
filferro, que tallava blocs que es feien
les
potássiques,
per un sistema de discaure amb l'utilitzaciú d'explosius
solució o flotació,
Les capes del mineral eren qüasi
verticals, fet que obligaya a fer llargues
gaieries El minera! arrancat era iranspoftat mitjaricant vagpnetes fins a la
carrega, o mfe recentmentja amb pales carregadores.

També el sistema de transport va
canviar a l'any 1972. En anteriorítat a
aquesta any, es feia servir un aeri fins
Testado dé Súria, i posteriorment, es
va fer servir el ferrocarril com a mitjá
de transport fins al port, des d'on es
Les Salines Victoria, ¡es darreres en transportava la potassa a molts inser explotades, entre el 1980 i 1990, drets, com al Uapó,
el mineral canviava la seva orientació,
: ;;En l'actualitat, els dipósits salins
donant una orientació horitzonta), fet
de
deixalles anteriors, son recuperantque va obligar a explotar el mineral en
se
per l'obtenció de clor i sosa entre
minador en ¡spntinu. ;;|;:
d'altres. ¥¡í
A les profunditats on es treballaA setembre de 1990, els pous mesva, la temperatura de la pedra era de
tres
foren sepelíais. S'han fet obertuuns 50a C,/|et que obligava ais minaires a descansos molt sovint, per beu- ras com a camps de fútbol. En l'actualitat, les insfal-lacions son part:d'una
re'áígua i evitar la deshidratado,
visita turístipa organitzada per tota
: Un cop tancada la Mina Nieves, l'ex- l'exp!otació,;:|ssent de visita obligada
plotació va continuar a la Mina Las per tots aquells que estímem la mineralogía i la minería,
Salinas
El minerakextret, un cop redüit a
un^ granulqrnetria apropiada rfiiíjanCájnt la molturació, era transpÉrtat
fins a la planta de traetament amb un
cable aeri, per un desnivel! de quasi 100
metres, fins que es ^áren posar en
marxa les cintes transportadores a
fany 1972.:;": ;
;, ::

.'l:.ü:;'" • . . : • •

'

FCRIA INTCRNACIONAL MINCRALOGICA D€ MUNIC: NOY 2003.
"Nuestra Feria de Munich"; se puede
decir en estos términos, por la asidua asistencia de coleccionistas natos y comerciantes catalanes que a ella asisten, y como
cada año, ha sido una firan Feria, amplia,
limpia, vistosa, y cómoda, pese a la gran
afluencia de publico que asisten. Habría
que añadir, altamente
didáctica para tener idea del nivel, estético, sistemático, y económico, quéjensenos alcanzar con una-eplección que:pacientemente estemos manteniendo. Es et
espejo futurista a donde quisiéramos reflejarnos
con nuestra penosa pero querida:colec-;
ción sin que ello sea una obsesiva meta, Sí!
no verlo como una simple exaltación del maravilloso
mundo de los minerales .
>;•'' El "tópico" dice que los precios de los ejemplares
son económicos, hasta un 50% de lo que conocemos
en nuestras latitudes, y es cierto, pero en especies
corrientes y con algunas imperfecciones. Todo a sí,
ya los quisiéramos para nuestra vitrina. Las gangas
siguen siendo un atractivo mas de esta internacional
feria, y se puede encontrar en ios expositores con
algún "lote virgen" en donde hay opciones para gustos y posibilidades. Lógicamente existen interesantes especímenes muy asequibles y otros para Museos y acaudalados al igual como en otras ferias,
;como lo demuestra la amplia categoría de visitantes
y expositores que a ella asisten, haciendo que unos y
otros encuentren sus respectivas satisfacciones.
Este año, nos sorprendió Ver una drusa de topacios brillantes de 23 cm. de aristas color canela, y por
otro lado también destacaría un lote de vivianitas azu-

les traslucidas de Solivia, iguales como hace ya tiempo las vimos en
Expominer. El "material" chino sigue siendo el mas curioseado, por su
novedad y frescura desde haces peggs años.
:•>;;..
Por ello, el &rup Mineralógic Cátala desde el ario 87 , y alternativamente, lleva su presencia a esta Exposición dándose a conocer en
un "stand" .En él se de información a ios; interesados en lo mineralogía de nuestro país, actividades de nuestro Centro, a si como damos
acogidas y tertulia si se puede, alos Cansados amigos que a él se
acercan.
'•.'•' ,
Debemos observar, para no mimetizár la verdadero identidad de
nuestro "stand", que éstas ultimas funciones no están enteramente
definidas, pues a deducir por la "decoración" de nuestra mesa, lo mismo se promociona la belleza turística 3e La Costa Brava, el evento
Ferial de Barcelona, o la Revista Mineralógica de España. Temas que
deberían tratarse fuera de esta objetividad y no confundir a nuestros
asociados, que con tanto esfuerzo y confianza nos apoya para este
"hobby" científico, cultural y desinteresado.
En resumen, y desde nuestra lejanía, sigue siendo una Feria completa de alto nivel y valida como referencia internacional de la mineralogía, a sí como para la bisutería fina de igual amplitud (en sala
aparte), y la paleontología escasamente representada.
Manuel Moreno Velaure
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Assamblea Ordinaria GM. C. gener 2004
La assamblea es va celebrar el dia 15 de gener del 2004, a les 20h en segona convocatoria, aprovant-se Testal de
comptes de l'any 2003 i el pressupost per l'any 2004. segons el següent detall:

RESUM ANY 2003
DESPESES <•)

INGRESSOS (•)

5.407,00
9.806,88
1.458,55

Saldo a 01/01/2003
Rebuts Socis
Venda Revistes a Socis
Venda Nomenklátors / Addendes/
pins/ gerres i bosses
Comissió ¡libres. Venda a Socis
Donacions Expominer
Net Pires
Interessos C/C

121,00
60,60
1.695,36
259,16
fi5,07
18.833,62

SÍTUACIÓ PATRIMONI (EN
Fons Reserva Patrimoni
Biblioteca
Mobles
Aparells
Dipósit Lloguer
Xarxa eléctrica
Fons Editorial
m
Varis

3.600,00
2.600,00
1.100,00 jj
1.800,00
60,00
1.500,00
3.000,00
200,00
13.860,00

PRESSUPOST
Saldo a 01/01/2004

4.892,41

Quotes Socis

9.200,00

Venda Revistes a Socis
Venda Nomenklátors / Addendes/

600,00 : :

NetFires

300,59 "f
15.143,00

SOCIS

:

SOCIS A 01/01/2003

253

ALTES
BAIXES
SOCIS a 31/12/2003

8
21
240

QUOTES SOCIS 2004(0*
+3,1%IPC-CAT

2004

40,68
35,46

1,32
1,14

42
36,60

Saldo a 31/12/2003
TOTAL

4.892,41
18.833,62

ANY

>

2004

46,94

1,46

48,40

:1|

fff

Devolucions quotes
900,00
Local: Lloguer,IÍum,aigua,neteja,asseguranca
\~ S2.5QO,00
Subscripcions
450,00
\/ gerres
i bosses
15.0,00
Revista 2004
5.000,00
Despeses bañe
150,00
Segells Correus
500,00
Adquisicions Biblioteca
500,00
Confecció Infominers
1.200,00
Representació / servéis / excursions
1.000,00
Administrativa
850,00
Premi Concurs Articles
400,00
Correu eiectrónic / Web
500,00
Material Oficina
400,00
Arxiu fotografié
200,00
Confecció Nomenklátors
200,00
Reparacions / manteniment
200,00
Divers
193,00

* Recordem que tots els socis reben com a mínim 2 entrades gratu'ítes per
EXPOMINER per un valor de 1O

Infommcr Fcbrer 2004 - Maig 2004

882,37
2.420,85
4.239,74
128,21
435,07
372,98
201,47
905,83
950,11
816,00
300,00
210,36
130,52
149,85
30,20
72,29
1.695,36
13.341,21

DESPESES <•)

INGRESSOS (•)

2003

Devoíuctó rebuts
Local: Lloguer,llufrvaigua,neteja,asseguranca
Revista 2003 / part 2004
Despeses bañe
Subscripcions Revistes
Segells Correus
Adquisicions Biblioteca
Confeccíó Infominers / triptics
Representado / servéis / excursíons
Administrativa
Premi Concurs Anieles
Correu eiectrónic
Material Oficina
Registre Nominalía
:
Arxiu fotografíe
Divers
Factura Expominer
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15.143,00

