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Martí Rafel i Fontanals (Grup Mineralògic Català, Barcelona)

Mineralexpo Barcelona-Sants 2016 

Març és un mes ple de fires, entre les quals destaca 
la que organitza a Sants, Barcelona, el Grup Mineralò-
gic Català, sempre puntual el primer cap de setmana 
del mes a les Cotxeres de Sants, aquest any els dies 4, 
5 i 6.

Amb renovades forces ens trobem amb aquesta 
magnífica fira que ens porta les novetats de Tucson i 
les més properes del nostre territori, presentades per 
una trentena d’expositors espanyols i estrangers.

Com a part important de la fira Mineralexpo Barce-
lona-Sants cal destacar els tallers i activitats que s’or-
ganitzen i que ja formen part important de la mateixa. 
En aquesta ocasió:

- Taller d’introducció al reconeixement dels mi-
nerals, dirigit a nenes i nens i on se’ls explica la 
diferència entre roques i minerals i se’ls mostra 
algunes característiques determinants, com l’exfo-
liació, la fluorescència, la duresa o el sabor. Con-
duït per voluntaris del GMC: Joan Manuel Ybarra i 
Sergio Evangelio.

- Conferencia-col·loqui: “L’encant de la pedra bo-
nica. De l’eina lítica a la joia”. Impartit per la Dra. 
Margarida Genera. Ens va explicar el valor que han 
tingut els minerals des de la protohistòria (fabri-
cació d’ornaments, utillatges, pintures rupestres, 
etc.) fins al descobriment dels metalls. La interac-
ció i preguntes en el col·loqui van ser molt enriqui-
dores i els més petits van gaudir de valent.

- Audiovisuals sobre diferents temàtiques mine-
ralògiques, que ens van permetre veure en gran 
format algunes de les meravelles existents al món, 
sense moure’ns del lloc i, alhora, descansar una  
estona de l’enrenou de la fira.     

- Lapidari (taller de talla): impartit per Elvira Vila-
nova, professora de gemmologia de la UB, que va 
permetre a petits i no tan petits aprendre a donar 

la forma desitjada a una “pedra” en brut i poder 
endur-se-la posteriorment com a record.

- Obertura de geodes de quars: l’enigma de desco-
brir què es troba dins d’una geoda i la sorpresa 
posterior, cristalls de quars, que ens vam poder 
portar a casa. Al comandament de José Vicente Ca-
sado.

Entrant ja en el que són els minerals que vam veure 
en aquesta magnífica fira, breument puc dir que em va 
cridar poderosament l’atenció l’axinita-(Mn) de Can-
ta, a Perú; un escollit lot de M’fouati, a la Rep. Congo, 
amb cerussita, hemimorfita i wulfenita; la destacable 
yuanfuliïta de la Celia, a Múrcia; una metatorberni-
ta de Musonoi, a la Rep. Dem. Congo; l’andradita de 
Cierco, a Lleida; bon material de Panasqueira (fluori-
ta, fluorapatita i arsenopirita); un cinabri d’Almadén 
(excol. Folch); un rar beril (var. vorobyevita) de Deo 
Darrah, a l’Afganistan; excel·lent i variat material de 
Milpillas, a Mèxic; smithsonita cobaltífera de Tsumeb, 
a Namíbia; argent d’Hongda, a la Xina; or magnífic de 
Nevada, als EUA; elbaïta absolutament gemma de l’Al-
to Ligonha, a Moçambic; fluorita del filó ‘Josefa Vene-
ros’ de la Collada, a Astúries; una gran galena del filó 
‘El Coure’ de Linares, a Jaén; goethita pseudomòrfica 
de siderita d’Ouro Preto, al Brasil; escorodita de la 
mina “Sant Ignacio” de Setcases, a Girona; discrasita 
de Bouismas, al Marroc; una gran (per la grandària) 
maragda de Franqueira, a Pontevedra; un lot de cu-
riós sofre de  La Cañada de Verich, a Terol; i vanadini-
ta micro d’Ulldemolins, a Tarragona.

Un repàs més pausat i detingut ens porta a desgra-
nar aquest paràgraf introductori i a detallar el que 
oferien alguns dels comerciants presents.

El Peix Globus (Barcelona)
En Luigi ens va obsequiar als amants del mineral 

Un moment de la conferència de la Dra. Margarida Genera.Vista general de la fira, a les Cotxeres de Sants, Barcelona.
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català amb algunes peces que podien servir per a 
completar la nostra representació d’algun jaciment 
proper a Barcelona: de la serra de Collserola (Sant 
Gervasi i Tibidabo) tenia granats (andradita/gros-
sulària) de color verdós i alguns marronosos; de la 
pedrera “Berta”, malaquita esfèrica sobre calcopirita, 
cerussita, galena i esfalerita, tot això de petit format; 
del Turó de Montcada ens oferia crandallita, variscita, 
montgomeryita i calcioferrita, com a espècies mine-
rals més interessants. Representació internacional 
basada en la seva Itàlia natal per a completar aquest 
lloc d’interès local i sistemàtic. 

Elite Fine Minerals (Totana, Múrcia)
En David Miguel també aterrà a Sants amb novetats 

i peces d’Espanya de gran interès. Per a començar, 
un bon lot molt recent de yuanfuliïta de les mines 
de Nuestra Señora del Carmen, La Celia, a Múrcia, en 
agregats de cristalls aciculars de mil·limètrics a cen-
timètrics de color marró vermellós a marró fosc i amb 
una magnífica lluïssor; les mostres, per descomp-
tat, van desaparèixer amb celeritat. Bones peces les 

d’ametista de Cerro Muriano, a Còrdova, en cristalls 
no gaire grans però d’un delicat color i molt bona 
lluentor. Destacable el quars blau de la pedrera “Jua-
nona” d’Antequera, a Màlaga, d’hàbit pseudocúbic i un 
blau sostingut, profund i de molt bona qualitat, en un 
parell de peces molt apreciables. Arrodonien l’ofer-
ta espanyola: andradita de la mina “Sant Antonio” de 
Cehegín, a Múrcia, amb un cristall de 3 cm; un parell 
d’exemplars d’una antiga col·lecció de la no gaire vis-
ta fluorita verda de la mina “Gloria” d’Hornachuelos, a 
Còrdova; curiosos i nous els fenocristalls d’andalusita 
(var. quiastolita) i de cordierita de Mazarrón, a Múr-
cia, que són d’una recent troballa; una delicada peça 
de spessartina amb quars de Trascastillo, Cártama, a 
Màlaga; uns bons quars morions de Montejícar, a Gra-
nada; i analcima de Calp, a Alacant. 

Espadarte (Algés, Portugal)
En Carlos, amb els nous fronts oberts a Panasquei-

ra, que sembla que han tallat nous nivells i estan 
afavorint la recol·lecció (comunicació personal d’en 
Carlos), ens va delectar amb excel·lents mostres de 

Andradita. Mina “San Antonio”, Cehegín, Múrcia. 11,0 x 8,8 cm. 
Elite Fine Minerals.Analcima. Calp, Alacant. C.V. 2,7 cm. Elite Fine Minerals.

Spessartina. Trascastillo, Cártama, Màlaga. C.V. 1,8 cm. 
Elite Fine Minerals.

Malaquita. Pedrera “Berta”, el Papiol-Sant Cugat, Barcelona. C.V. 
2,0 cm. El Peix Globus.
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material d’aquesta mina, com uns magnífics exem-
plars de fluorapatita de bona grandària i lluentor i 
color melat, verd, violeta, blanc i fins i tot algun fibrós 
i, per descomptat, zonat verd-violeta. Fluorita, arse-
nopirita, dolomita, ferberita, cassiterita i abundant 
topazi en totes les combinacions possibles, van fer 
d’aquest estand una magnífica ocasió per fer-se amb 
alguna peça gairebé definitiva. Arrodonia l’oferta 
portuguesa amb algun material internacional, com el 
coure i l’atzurita d’Oumjrane, al Marroc.

Euskalduna (Urretxu, Guipúscoa)
Amb Tucson encara a l’horitzó, en Javier ens robà 

el cor amb un històric cinabri d’Almadén, a Ciudad 
Real, que havia pertanyut a la col·lecció Folch. Una 
bona ocasió per a obtenir un clàssic d’una col·lec-
ció clàssica. Molt interessant un rar beril ric en cesi, 
varietat anomenada vorobyevita, de Deo Darrah, a 
l’Afganistan, d’un delicat color blau clar; bravoïta en 
cristalls sobre pirita de la mina de Mountain Springs, 
Colorado, als EUA; un magnífic cristall centimètric de 
columbita que mereixia una bona destinació, però 

amb l’inconvenient de ser de localitat desconeguda; i 
per tancar, un magnífic cristall d’afghanita, en matriu, 
d’uns 5 cm i d’un profund color blau marí i lleugera-
ment translúcid, de Sar-i-sang, a l’Afganistan.

Fabre Minerals (Barcelona)
Sens dubte, el campió de l’estètica i l’interès mine-

ralògic, i sempre fi en la seva cerca de bon material, 
ens oferia molt i molt bo. De Portugal, a part de la ja 
vista furcalita, alguna peça espectacular de metaautu-
nita i autunita de Ferreira de Aves, Sátão, a Portugal, 
amb agregats  de cristalls tabulars verds i grocs. Al-
gunes peces de primeríssima línia, com un eléctrum 
(varietat d’or amb cert contingut en argent) de R.J. 
Roberts Lode, Nevada, a EUA, que mostrava una rica 
i primorosa cristal·lització en fulles; un excel·lent ar-
gent en filaments arborescents amb calcita de la mina 
Hongda, Lingquiu, a la Xina; una clàssica smithsonita 
cobaltífera de la mina Tsumeb, a Namíbia, senzilla-
ment sensacional; una magnífica fluorita amb calcita 
del filó ‘Josefa Veneros’, amb els seus habituals cubs 
amb bisells d’un color morat fosc que les fan irresis-

Etiqueta del cinabri (col·lecció Folch). Euskalduna.Cinabri. Almadén, Ciudad Real. 10,5 x 7,9 cm. Euskalduna.

Fluorita. Mina “Gloria”, Hornachuelos, Còrdova. 13,4 x 8,6 cm. 
Elite Fine Minerals.

Yuanfuliïta. La Celia, Jumilla, Múrcia. C.V. 3,4 cm. 
Elite Fine Minerals.
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tibles; una de les poc vistes mostres d’atzurita i mala-
quita de la mina Calabona, Alghero, Sardenya, a Itàlia, 
amb cristalls de bona grandària i color; una elbaïta 
de la mina de Naipa, Alto Ligonha, a Moçambic, molt 
gran i absolutament gemma. De Milpillas, a Mèxic, 
mostres de somni, des de malaquita fins a atzurita 
d’un profund negre-blau, passant per brochantita, 
cuprita i sobretot la volborthita apareguda en el ni-
vell 26 de la mina (comunicació personal d’en Jordi), 
que es presentava en agregats fullosos molt definits 

i d’un més que profund verd. Molt interessants tam-
bé l’eudidimita de Mount Malosa, Zomba, a Malawi; 
una shigaïta amb rodocrosita i siderita, que presen-
tava un agregat de cristalls laminars en forma de niu 
i color ambarí, de la mina N’Chwaning I, Kuruman, a 
Sud-àfrica; la discrasita pseudomòrfica d’al·largent 
de la mina Bouismas de Bou Azzer, al Marroc, que en 
Jordi segueix presentant en bones mostres; l’arfved-
sonita i el zircó de Djebel Ewarzgien, Imilchil, al Ma-
rroc; i la pirolusita en petits cristalls pseudocúbics de 

Atzurita. Mina Milpillas, Santa Cruz, Sonora, Mèxic. 4,0 x 2,6 cm. 
Fabre Minerals.

Argent. Mina Hongda, Lingquiu, Shanxi, Xina. 7,2 x 4,9 cm. 
Fabre Minerals.

Shigaïta. Tsumeb, Otjikoto, Namíbia. C.V. 2,1 cm. 
Fabre Minerals.

Pirolusita. Serra de l’Aljibe, Aliseda, Càceres. C.V. 4,0 cm. 
Fabre Minerals.
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color negre i molt brillants de la serra de l’Aljibe, Ali-
seda, a Càceres. En fi, com ens té acostumats en Jordi, 
un estand per no perdre-se’l, encara que només sigui 
per a mirar.

Gea (Madrid)
En Julio, especialista en Eugui i peces del nord, ens 

temptava amb tota sort de mostres de dolomita, ara-
gonita acicular, malaquita (pseudomòrfica de calcopi-
rita), magnesita i calcita de la pedrera “Azkárate”. A 
més, galena de Zerain, a Guipúscoa, i pirita de Valde-
perillo, a La Rioja, en cristalls prismàtics o en forma 
de “caixa de llumins”, seguien sent opcions molt desi-
tjables.

Geoterra (El Berrueco, Madrid)
En aquesta ocasió l’Eduardo va portar una de les 

últimes novetats de Tucson 2016: l’axinita-(Mn) amb 
epidota de Canta, Lima, al Perú. Es tracta de peces 
molt estètiques, amb cristalls centimètrics molt ben 
definits. El seu color és marró clar, gairebé melat en 
els cristalls transparents; el contrast amb el verd de 
l’epidota els dóna un bon balanç estètic. Del sud d’Es-
panya ens portava una espectacular galena de mida 
gran amb cubooctaedres centimètrics del filó ‘El Co-
bre’ de les mines de La Cruz, Linares, a Jaén. També 
mereixien atenció unes peces de rodocrosita amb 
quars de la mina Uchucchacua, Oyón, al Perú, de bona 

qualitat i a preus raonables; dioptasa amb quars so-
bre una base de shattuckita de gran finor de la mina 
Tantara, Shinkolobwe, a la Rep. Dem. Congo; i wulfe-
nita sobre mottramita de la mina Ojuela, Mapimí, a 
Mèxic, amb els seus típics cristalls ataronjats. Per a fi-
nalitzar, una curiositat d’Ouro Preto, Minas Gerais, al 
Brasil: una singular goethita pseudomòrfica de grans 
cristalls de siderita. 

Iñaki Irisarri (Pamplona)
Completa oferta entre la qual sobresortien unes 

molt estètiques peces de fluorita d’Igantzi, a Navarra; 
un petit lot de calcita de la pedrera “Armansa” de Le-
saka, també a Navarra; i tetraedrita amb cristalls de 
fins a 0,4 cm de la pedrera “Ustakieta” de Zerain, a 
Guipúscoa. En el plànol internacional destacava per la 
seva estètica un gran cristall de feldspat sobre el qual 
reposaven turmalina, apatita i un cristall de topazi, de 
la vall de Kokscha, a l’Afganistan.

Mineanto (Madrid)
Bon assortiment de les pedreres madrilenyes, des 

de prehnita fins a quars passant per alguna calcita 
destacable. Amb diferència, el que més va despertar 
el meu interès va ser, d’una banda, l’aragonita acicu-
lar i fortament fluorescent de Pantoja, a Toledo, amb 
algun “eriçó” de gran mida per al jaciment i, d’una al-
tra, una magnífica calcita  escalenoèdrica de La Colla-

Fluorita. La Collada, Siero, Astúries. 14,8 x 10,2 cm. 
Fabre Minerals.

Metaautunita i autunita. Ferreira de Aves, Sátão, Viseu, 
Portugal. 5,5 x 3,6 cm. Fabre Minerals.
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da, a Astúries. L’Antonio sempre complementa el seu 
estand amb un bon assortiment de fluorites del nord 
per a totes les butxaques.

Natura Kucera (Barcelona)
L’Enric i la Griselda, en un cúmul d’infortunis d’últi-

ma hora, van haver d’absentar-se i no van poder ves-
tir el seu estand com ens tenen acostumats. Però amb 
l’estructura sota mínims i l’ajuda dels seus col·labo-
radors, ens van oferir algunes curiositats dignes d’es-
ment. Per a començar, uns retrobats granats de Cier-
co. El lot era d’andradita en cristalls de fins a algun 
centímetre, de color entre verdós fosc i marró, d’una 
recent troballa.  També destacaven unes peces mi-
cro, molt escasses i molt poc vistes anteriorment, de 
vanadinita amb mottramita de la mina “María Mag-
dalena” d’Ulldemolins, a Tarragona, en mostres que 
són realment interessants i estètiques, amb vanos de 
cristalls aciculars de vanadinita de color marró clar a 
gairebé ataronjat, en contrast amb el verd fosc de la 
mottramita. De la mateixa mina, fluorita en cristalls 
cúbics grocs acompanyats de glòbuls de barita de co-

lor crema. De la mina “Atrevida” de Vimbodí, també a 
Tarragona, un lot d’annabergita cobaltífera, olivenita 
i conicalcita, tot això micro, molt interessant per a la 
localitat. També un bon lot de mimetita amb wulfe-
nita de la mateixa mina. En el plànol internacional: 
una bonica atzurita de la mina de coure de Malbunka, 
a Austràlia; l’ocasió d’obtenir un clàssic: la pirita de 
la mina de Sparta, als EUA, sense haver de trencar la 
guardiola; i un parell de peces amb boleïta cúbica de 
la mina Amelia, Baixa Califòrnia, a Mèxic, que eren 
una opció molt interessant i a bon preu.

Price Down Minerals (Mortsel, Bèlgica)
Material escollit amb molta cura i on es poden tro-

bar veritables petits tresors. L’estand de l’Iván, ple-
tòric en aquesta ocasió, és un magnífic lloc en el qual 
els amics de la sistemàtica passen una bona estona. 
Regnant per sobre de la resta, una magnífica mos-
tra de metatorbernita de Musonoi, Katanga, a la Rep. 
Dem. Congo, formada per un nodrit grup de cristalls 
lamel·lars de contorn tetragonal en agregats fullosos, 
d’intens color verd i bona lluïssor, procedent d’una 

Mimetita amb wulfenita i barita. Mina “Atrevida”, Vimbodí, 
Conca de Barberà, Tarragona. 8,2 x 4,5 cm. Natura Kucera.Calcita. La Collada, Siero, Astúries. 15,2 x 13,8. Mineanto.

Volborthita amb malaquita. Mina Milpillas, Santa Cruz, Sonora, 
Mèxic. 3,2 x 2,4 cm. Fabre Minerals.

Zircó. Djebel Ewarzgien, Imilchil, Er Rachidia, Marroc. 
C.V. 1,6 cm. Fabre Minerals.
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antiga col·lecció; una clàssica niquelskutterudita 
(antiga, de quan també se l’anomenava cloantita) de 
Schlema, a Alemanya; un cristall de bona grandària 
d’espinel·la de Betroka, a Madagascar; barita fantàs-
tica d’Elk Creek, als EUA; una dravita de Yinnietharra, 
a Austràlia, amb la particularitat que tenia matriu; 
bona ilmenita de Silver Crater, Ontàrio, al Canadà; una 
interessant tetraedrita amb calcopirita i quars, plena 
d’irisacions, de la mina Herodsfoot, Cornwall, al Regne 
Unit; una clàssica i preciosa wavellita de Montgomery 
Co., als EUA; arsènic d’Akadani, al Japó; i tetradimita 
de la localitat tipus, Zupkov, a Eslovàquia. 

Rosell Minerals (El Prat de Llobregat, Barcelona)
 En Joan, com ens té acostumats, porta un estand 

eclèctic i amb peces acuradament escollides, la qual 
cosa dóna motiu a l’interès de tot tipus de col·leccio-

nistes. Molt estètica una calcita amb siderita de la Se-
rra Minera de Cartagena, a Múrcia. Com a novetat, la 
čechita (un vanadat de plom, ferro i manganès), que 
ha estat determinada pel mateix Joan en unes mos-
tres recollides a les rodalies de la mina “María Mag-
dalena” d’Ulldemolins, que contenien un material 
negre, amb cristalls tabulars, que malgrat ser micro, 
poden considerar-se entre el millor conegut a nivell 
mundial. A més: una peça de bona grandària de dufti-
ta amb dioptasa de Tsumeb, a Namíbia; un curiós òpal 
de color ocre de Teso del Nabo, Pereruela, a Zamora; i 
una nova calcantita que sembla ser de la zona de Mi-
bladen (comunicació personal d’en Joan Rosell).

Tesoros Naturales (Saragossa)
Em va sorprendre molt gratament amb una ex-

cel·lent selecció de minerals que l’Esther ens va brin-

Vanadinita. Mina “María Magdalena”, Ulldemolins, Priorat, 
Tarragona. C.V. 2,6 cm. Natura Kucera.

Mottramita i vanadinita. Mina “María Magdalena”, Ulldemolins, 
Priorat, Tarragona. C.V. 1,7 cm. Natura Kucera.

Fluorita amb calcita i barita. Igantzi, Navarra. 5,6 x 5,0 cm. 
Irisarri.

Fluorita i barita. Mina “María Magdalena”, Ulldemolins, Priorat, 
Tarragona. 4,8 x 4,0 cm. Natura Kucera.
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dar en aquesta ocasió. Destacable un escollit lot de 
material de la mina M’fouati, a la Rep. Congo, mina 
tancada i que es treballa artesanalment, amb desta-
cable hemimorfita blava celeste amb willemita, ce-
russita amb mimetita/piromorfita i alguns cristalls 
aïllats de wulfenita. Especialment atractiva era una 
crisocol·la blava clara i una placa de 20 cm també de 
crisocol·la, sobre malaquita pseudomòrfica d’atzuri-
ta, de la mina Luputo, Katanga, a la Rep. Dem. Con-
go. Una bonica benitoïta de San Benito, Califòrnia, als 
EUA; espècimens de cuprita i de coure, alguns d’ells 
amb argent, del famós dipòsit de Rubtsovskoe, Altai, 
a Rússia, a preus molt menors que fa uns anys; i di-
verses peces de vanadinita amb excel·lent lluentor de 
Mibladen, al Marroc. Tot això arrodonit amb els fòssi-
ls de gran qualitat que sempre ens porta en Nicolás. 
En resum: valia la pena fer “parada i fonda” en aquest 
estand.

The Mineral Shop (Madrid)
Una peça de mida museu de beril (var. maragda) de 

A Franqueira, a Pontevedra, destacava amb molt so-

bre la resta de material; característica del jaciment, 
un pèl escassa de color, però amb cristalls de fins a 
6 cm. Material de les mines de Villabona, a Astúries, 
bo, abundant i variat en totes les combinacions ima-
ginables: fluorita groga, pirita, galena i barita, amb 
recobriments i associacions de tot tipus, per reme-
nar tranquil·lament a la recerca del conjunt desitjat. 
Molt atractives em van semblar una calcita de la mina 
Santa Eulalia, Chihuahua, a Mèxic, amb cristalls trans-
parents i amb un fantasma interior fosc que li donava 
un toc molt interessant, i un petit lot molt escollit de 
les conegudes peces d’ametista de Las Vigas, Veracruz, 
també a Mèxic. Per a finalitzar, en Diego va portar un 
curiós lot de beidellita de Sayago, a Zamora, d’un fi co-
lor blanc crema.

Tot Pedra (Sant Feliu de Buixalleu, Girona)
A part del seu assortiment habitual del sud-est 

asiàtic i de sistemàtica local, mereix la pena destacar 
dues interessants fites: un petit lot de millerita de la 
mina “Atrevida” de Vimbodí, a Tarragona, amb uns pe-
tits feixos d’acícules de bona lluentor, de fa ja un bon 

Wulfenita. M’fouati, Bouenza, Rep. Congo. 3,4 x 2,1 cm. 
Tesoros Naturales.

Hemimorfita. M’fouati, Bouenza, Rep. Congo. 5,2 x 4,3 cm. 
Tesoros Naturales.

Dravita. Yinnietharra, Austràlia Occidental, Austràlia. 
7,1 x 5,8 cm. Price Down Minerals.

Coronadita. Tsumeb, Otjikoto, Namíbia . 2,4 x 2,1 cm. 
Price Down Minerals.
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temps, i un lot d’escorodita de la mina “San Ignacio” 
de Setcases, a Girona, format per mostres amb crostes 
botrioides de color ocre groguenc a verdós o verd bla-
vós, de l’antiga col·lecció Andrés, de Sabadell.

Zona Minera (Consuegra, Toledo)
En Casimiro i en Marcos  sempre es complementen 

molt bé i ens apropen un material de gran interès. Des 
de les seves zeolites hindús per a tots els gustos fins a 
material peninsular, del que em va agradar veure una 
selecció de peces molt interessants: una  pirolusita de 
la mina de Soloviejo, a Huelva, famosa pel seu preciós 
quars; una magnífica fluorapatita amb microclina, al-
bita i mica, d’un delicat color violaci, de Chas de Tava-
res, Mangualde, a Portugal; i una scheelita amb beril i 
moscovita de la mina “Alegría” de Morille, a Salaman-
ca, que mostrava uns cristalls blancs octaèdrics petits 
i molt fluorescents. 

Algun que altre comerciant oferia altres mostres 
d’interès, com uns exemplars de sofre, producte dels 
processos de descomposició de la pirita present en el 

jaciment de La Cañada de Verich, a Terol, formant una 
catifeta vellutada de petits cristalls grocs.

Resumint, una de les millors fires espanyoles del 
moment, molt centrada en la mineralogia pròpiament 
dita, amb uns interessants tallers i xerrades, on s’ha 
vist gran quantitat i qualitat de minerals espanyols i 
internacionals i per a tots els gustos, tipus de col·lec-
ció i butxaques, que ha complert les expectatives amb 
escreix i a la qual ha acudit molt públic (més de 8.200 
visitants).

Sens dubte, ha merescut la pena la visita. 

Ens veiem a la propera edició de Mineralexpo Barce-
lona-Sants, els dies 3, 4 i 5 de març del 2017.

Làmines pàgs. 86 a 94 →
   Fotos: M. Rafel.

   Muntatge: J. L. Garrido.

Fluorapatita. Pedrera Corvaceira, Chas de Tavares, Mangualde, 
Viseu, Portugal. C.V. 2,7 cm. Zona Minera.

Beril (var. maragda). A Franqueira, A Cañiza, Pontevedra. 
19,5 x 16,7 cm. The Mineral Shop 

Crisocol·la. Mina Luputo, Kakumba, Katanga, Rep. Dem. Congo. 
13,4 x 8,2 cm. tesoros Naturales.

Escorodita. Mina “San Ignacio”, Setcases, Ripollès, Girona. 
5,0 x 3,8 cm. Tot Pedra.
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