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Jorgina Jordà (GMC; Santa Coloma de Cervelló)
Joan Rosell (GMC; el Prat de Llobregat)

II Trobada Interpirenaica de
Micromineralogia i Sistemàtica Mineral, 

Camprodon-Rocabruna 2017

Els dies 20 i 21 de maig va tenir lloc la II Trobada 
Interpirenaica de Micromineralogia i Sistemàtica 
Mineral de Camprodon i Rocabruna. Va ser tot un 
èxit de participants ja que, a més dels sempre actius 
companys francesos, enguany també s’hi van afe-
gir més aficionats de terres ibèriques com Múrcia, 
Extremadura, Madrid o Andalusia, i també ens van 
acompanyar col·leccionistes procedents de Bèlgica 
(de l’associació 4M). Aquesta diversa participació 
va ser molt positiva i va fer que encara hi hagués 
més varietat d’espècies minerals i localitats.

La trobada va ser organitzada per la secció de mi-
cromineralogia del Grup Mineralògic Català (GMC), 
amb la col·laboració de l’Association Française de 
Microminéralogie (AFM) i l’Ajuntament de Cam-
prodon. També vam comptar amb el suport ines-
timable de la direcció i claustre de l’escola Dr. Ro-
bert, en les instal·lacions de la qual es va realitzar 
l’intercanvi.

A primera hora del matí ens vam trobar a l’espai 
de l’escola, a punt per instal·lar els nostres binocu-
lars i les llums addicionals corresponents, tot i que 
en alguns casos no van ser necessàries ja que l’es-
pai era molt lluminós.

També es va poder comprovar que, en compa-
ració amb la darrera edició, hi havia una millora 
generalitzada en la presentació dels minerals i els 

exemplars estaven organitzats dins de petites cap-
ses de plàstic, perfectament etiquetats i distribuïts 
en calaixeres, per tal de facilitar el seu transport 
per tota la sala i fer més àgils els intercanvis.

El funcionament va ser com el de l’any anterior. 
La persona interessada en els nostres minerals 
s’emportava la nostra capsa a la seva taula i allà, 
amb tranquil·litat, mirava els exemplars un a un 
amb molt d’interès i cura. Quan ja els tenia triats, 
ens tornava la nostra capsa, adjuntant una etiqueta 
en la qual indicava el nombre d’exemplars que ha-
via separat i convidant-nos a fer el mateix procedi-
ment amb les seves capses, cosa que vam estar fent 
ininterrompudament tot el matí, ja que amb tanta 
varietat i qualitat costava molt decidir-se.

Mineralògicament, a nivell català no van faltar els 
tant apreciats espècimens de čechita d’Ulldemo-
lins, piromorfita i wulfenita de Can Magre, Vidre-
res, i les anatases, brookites, titanites, fluorapatites 
i clorites de Montanèro, Vielha e Mijaran, tots ells 
donats a conèixer als darrers treballs de la revista 
Mineralogistes de Catalunya. També vam intercan-
viar bons exemplars d’anapaïta, dundasita, zalesi-
ïta i fraipontita de Prullans; material de la zona 
del Priorat, com ara galena, cerussita o atzurita i 
els clàssics fosfats (libethenita, pseudomalaquita, 
montgomeryita) del Turó de Montcada; hemimor-

Wulfenita: cortijo del Humo, Albuñuelas, Granada, Andalusia. 
C.V. 2,8 mm. Col.: Jorgina Jordà; foto: Agustí Asensi.

Camerolaïta: coll de la Moutoune, Ceilhes-et-Rocozels, Hérault, 
Occitània. C.V. 0,8 mm. Col.: Jorgina Jordà; foto: Agustí Asensi.
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fita i wulfenita de Collserola i molt bona represen-
tació de minerals de la pedrera “Berta”, Sant Cugat 
del Vallès.

A nivell de la península i gràcies als nostres com-
panys de Múrcia i Andalusia, vam tenir molta va-
rietat. D’Almeria es van poder veure molts exem-
plars d’anatasa i brookita d’Adra; duftita, mimetita, 
rosasita i hemimorfita d’Huércal-Overa; ‘micros’ 
d’agardita, natrofarmacosiderita, arseniosiderita, 
lavendulana i clorargirita de Rodalquilar, Níjar; 
atzurita, cuprita pseudomòrfica de malaquita de 
Bédar; mostres d’argent de Las Herrerías, Cuevas 
del Almanzora; phillipsita d’Isla Negra, San Juan de 
Terreros; etc.

De la província de Múrcia es va poder veure ma-
terial de La Celia, Jumilla: richterita, warwicki-
ta-yuanfuliïta, fluorapatita; de La Aljorra, Carta-
gena: armalcolita, enstatita, flogopita, tridimita, 
pseudobrookita; i també cal destacar uns sofres de 
la zona de La Serrata, Lorca, molt ben cristal·litzats 
i molt difícils d’aconseguir actualment.

També del sud de la península, van destacar unes 
estètiques peces de chayesita de Cancarix, prop 

d’Hellín, Albacete; cinabris amb boletes de mercuri 
d’Almadén, que també tenien molts anys, i unes ga-
lenes argentíferes de la mina de Los Alamadenes, 
Alcaracejos, Còrdova.

De Castelló, nombrosos arsenats i carbonats de 
Villahermosa del Río i mostres de silicats de Toràs. 
També es van poder veure fosfats de Zarza la Mayor, 
Càceres, i piromorfites d’Endrinal, Salamanca.

Per últim, cal dir que també hi havia molt bona 
representació de minerals de l’estranger, sobretot 
de França, gràcies al gran nombre de participants 
d’aquest país.

Com en la primera edició, un dels minerals estre-
lla va ser l’anatasa. Se’n van poder veure de loca-
litats franceses tan diverses com: el massís de la 
Lauzière i Clavans-le-Bas, a Savoia; Plan-du-Lac, a 
Isère; Pointe Gravelotte, a Alts Alps; illa de la Reu-
nió; etc.

Agregats de cuprita molt estètics de Villecun, 
Hérault; olivenita de Cap Garonne, Var; altres es-
pècies menys habituals com la camerolaïta de 
Ceihes-Pas de Moutoune, Hérault; bayldonita de 

Cuprita: mina Le Moulinal, Alban, Tarn, Occitània. C.V. 3 mm. 
Col.: Jorgina Jordà; foto: Agustí Asensi.

Anatasa: Clavans-le-Bas, Isère, Alvèrnia-Roine-Alps. 
C.V. 1 mm. Col.: Jorgina Jordà; foto: Agustí Asensi.

Malaquita pseudomòrfica de cuprita: Bédar, Almeria, 
Andalusia. C.V. 3 mm. Col.: Jorgina Jordà; foto: Agustí Asensi.

Joan Rosell (GMC) (segon per l’esquerra) amb membres de 
l'Associació mineralògica 4M, vinguts des de Bèlgica (d'esquerra 

a dreta): Michel Croisez, René Vandenbosch i Alain Loeber. 
Foto: Arxiu GMC.



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2017-2 67

Falgayrolles, Aveyron; glaucosferita de Còrrec d’en 
Llinassos, Pirineus Orientals; entre d’altres.

Alguns de molt rars com guarinoïta, mahnertita, 
zdeneckita, capgaronnita, perroudita i pradetita, 
també de la famosa mina de Cap Garonne, Var.

També hi havia minerals d’altres indrets força 
coneguts pels aficionats als ‘micros’ com: Laurion, 
a Grècia; Eifel, a Alemanya; Lengenbach, a Suïssa; 
Folgosinho, a Portugal; Nador, Khénifra o Bou Az-
zer, a Marroc.

Destacar, com a novetat, minerals molt poc vistos 
de Lombadas, a les sienites del volcà Água de Pau, 
illa de São Miguel, Açores, Portugal.

A mig matí va tenir lloc l’acte protocol·lari d’inau-
guració i benvinguda als assistents de la II Trobada 
Interpirenaica de Micromineralogia i Sistemàtica 
Mineral, amb la presència de l’alcalde de Campro-
don,  Sr. Xavier Sala, i del regidor Sr. Xavier Rigat, 
acompanyats per representants de l’AFM, com el 
Sr. Robert Pecorini, del GMC, amb el Sr. Martí Ra-
fel i el Sr. Joan Rosell, aquest últim, sense dubte, 
ànima promotora d’aquest esdeveniment. En els 
parlaments es va agrair als assistents la bona aco-
llida d’aquesta borsa d’intercanvi i la disposició a 

fer llargs viatges per assistir-hi. També, els mem-
bres de les associacions van agrair a l’ajuntament 
camprodoní i a l’escola Dr. Robert les facilitats i el 
suport per organitzar la reunió i les activitats pa-
ral·leles.

Als assistents se’ls va obsequiar amb una lupa 
de 15 augments Euromex, una botella de Cervesa 
Artesana Minera i el facsímil d’edició limitada (70 
exemplars) d’una acció de la Cuprífera Pirenaica, 
darrera empresa que va explotar la mina de les Fer-
reres, l’original de la qual es conserva a Can Plujà, 
Rocabruna.

Durant el matí els intercanvis van ser continus, 
amb un trànsit de caixes molt notable. A l’hora de 
dinar, hi havia qui seguia l’intercanvi entrepà en 
mà o s’ho prenia amb més tranquil·litat i gaudia del 
dia que feia. Vam tenir la col·laboració, un altre any 
més, dels productors de Cervesa Artesana Minera, 
de Sant Joan de les Abadesses i Ogassa, amb un sor-
tidor per tastar les diferents varietats.   

A més de l’intercanvi de ‘micros’, molt orientat als 
“micromineralogistes” i no tant al públic en gene-
ral, aquest any es van diversificar les activitats per 
a la mainada i les famílies. Una que ja vam oferir a 

Presentació de la Trobada (d'esquerra a dreta): Joan Rosell 
(GMC), Robert Pecorini (AFM), Martí Rafel (vicepresident del 
GMC) i F. Xavier Sala (alcalde de Camprodon). Foto: Arxiu GMC.

Activitats per als més joves. Fotos: Joan Rosell.

D'esquerra a dreta: Fermí Bobi (vei de Rocabruna), Frederic 
Varela (president del GMC), Joan Rosell (GMC), Mireia Vilalta 

(directora de l'Escola Dr. Robert) i Xavier Rigat (regidor de
l'Ajuntament de Camprodon). Foto: Arxiu GMC.
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Diversos moments de l’intercanvi de minerals. Fotos: Agustí Asensi (esquerra) i Joan Rosell (dreta).
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la primera Trobada va ser el taller d’iniciació a la 
mineralogia, a càrrec del Sr. Josep Ignacio, un mes-
tre entregat que feia que l’atenció dels més joves, 
i dels no tant joves també, es mantingués activa 
davant les explicacions sobre les propietats dels 
minerals i les seves aplicacions quotidianes. 

Aquest any es va instal·lar per primera vegada, en 
el sorral de l’escola, una activitat consistent en què 
els nens i nenes havien de trobar diversos mine-
rals enterrats en la sorra, mitjançant uns sedassos 
i, després d’identificar-los amb unes fitxes, fer la 
seva etiqueta i, per suposat, emportar-se’ls a casa. 
Qui sap si això pot ser l’inici d’una nova col·lecció i 
afició. 

També es va celebrar el II Concurs de Fotografia 
Geològica i Paisatgística, en el qual els alumnes van 
presentar imatges relacionades amb les “pedres” o 
el paisatge geològic que els envolta a Camprodon 
i que consideressin estètiques. Els premis, consis-
tents en col·leccions de minerals, kits de cristal-
lització, un microscopi Motic i llibres de temàtica 
mineral, es van entregar a la tarda.

A la vesprada es va fer un sopar de germanor a 
Rocabruna on, entre plat i plat, es van posar en 
comú les experiències viscudes al matí, els inter-
canvis i les sorpreses mineralògiques. Després del 
sopar, organitzat per l’ajuntament de Camprodon i 
acompanyats per la regidora Sra. Anna Colomer, va 

Un moment de l'actuació de Neus Mar i Emilio Sánchez, 
a l'església de Rocabruna. Foto: Joan Rosell.A l'interior de la mina de les Ferreres. Foto: Joan Rosell.

Participants que van visitar la mina de les Ferreres, Rocabruna. Foto: Joan Rosell.
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tenir lloc un deliciós concert, a l’església romàni-
ca de Rocabruna, amb el títol Memòries d’un país, 
amb l’excel·lent veu de Neus Mar, acompanyada pel 
virtuós guitarrista cubà Emilio Sánchez. El concert 
va esdevenir un homenatge als autors i cançons 
que han creat la banda sonora de la Catalunya del 
darrer segle, amb obres de la Nova Cançó i l’acti-
visme polític, sumades a clàssics catalans i hava-
neres: “La plaça del diamant”, “A Margalida”, “Que 
tinguem sort”, “Què volen aquesta gent?”, “El cant 
dels ocells”, “La rosa”, “Els vells amants”, “La balan-
guera”... L’Emilio va prendre la veu per cantar-nos 
un sentit “Hasta siempre Comandante”, dedicada al 
Che Guevara.

L'endemà vam fer la visita a la mina de les Ferreres, 
a Rocabruna. Aquest any hi havia més participants 
que l’any anterior i va ser necessari dividir-nos en 
grups guiats pels companys Pedro Mingueza, Va-
lentín Bártulos, Xevi Ortiz i Joan Rosell. Uns es vam 
dirigir cap a la boca ‘romana’ (nivell 5) i els altres 
a la boca ‘del faig’ (nivell 4). D’aquesta manera, els 

assistents que l’any passat ja havien visitat la mina 
des del nivell 4, van poder conèixer les galeries i els 
minerals del nivell 5. El moviment de grups va ser 
constant dins la mina i tot i així no ens vam quasi 
trobar. Els “microminers” van poder recollir encara 
alguns exemplars de les clàssiques espècies de la 
mina: theisita, claraïta, atzurita, malaquita, arago-
nita... Va destacar la troballa de diversos exemplars 
de tennantita del nivell 1 o d’alguna theisita de qua-
litat. En sortir de la mina, reposant a l’herba i acom-
panyats d’un bon dia i d’alguns aperitius, es va fer 
el comiat, donant per finalitzada aquesta Trobada.

Només resta donar les gràcies a tots els partici-
pants, especialment als organitzadors que han fet 
possible la II Trobada Interpirenaica de Micro-
mineralogia i Sistemàtica Mineral, a Camprodon i 
Rocabruna. Esperem que el “boca-orella” faci que 
en la propera edició encara vinguin més “micro-
mineralogistes” d’arreu d’Europa. Tot preparant 
nous micros, ja estem esperant la III Trobada.
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Realgar: mina Bouismas, distr. Bou Azzer, Ouarzazate, Drâa-Tafilalet, Marroc. C.V.: 7,4 mm. Col. i foto: Fran García-Alacid.

Esfalerita: mina “San Valentín”, La Unión, Múrcia. C.V.: 3,5 mm. Col. i foto: Fran García-Alacid.
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Cornwallita: rasa ‘La Atalaya’, Pastrana, Mazarrón, Múrcia. C.V.: 3,5 mm. Col. i foto: Fran García-Alacid.

Calcocita: mina “Las Cruces”, Gerena, Sevilla. C.V.: 3,2 mm. Col. i foto: Fran García-Alacid.
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Phillipsita: Carboneras, Almeria. C.V.: 3,5 mm. Col. i foto: Fran García-Alacid.

Fluorita: mina Milldam, Great Hucklow, Derbyshire, Anglaterra, Regne Unit. C.V.: 4 mm. Col. i foto: Fran García-Alacid.
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Chayesita: serra de Las Cabras, Cancarix, Hellín, Albacete. C.V.: 1,2 mm. Col. i foto: Fran García-Alacid.
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Armalcolita-pseudobrookita (sèrie) i 
enstatita: Los Nietos, La Aljorra, 
Cartagena, Múrcia. C.V.: 3 mm.
Col. i foto: Fran García-Alacid.

Mimetita: mina Dry Gill, Caldbeck Fells, 
Cúmbria, Anglaterra, Regne Unit. 
C.V.: 4 mm. Col. i foto: Joan Rosell.
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Mimetita: mina Ojuela, Mapimí, Durango, Mèxic. C.V.: 1,8 mm. Col. Joan Rosell; foto: Fran García-Alacid.
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Pseudobrookita: mina “Nuestra Señora 
del Carmen”, La Celia, Jumilla, Múrcia. 
C.V.: 1,6 mm. Col. i foto: 
Fran García-Alacid.

Vanadinita: distr. Mibladen, Midelt, 
Drâa-Tafilalet, Marroc. C.V.: 2 mm. 
Col. i foto: Joan Rosell.
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Malaquita: mina de les Ferreres, 
Rocabruna, Camprodon, el Ripollès, 
Girona. C.V.: 2,5 mm. Col. i foto: Pascale i 
Daniel Journet.

Dundasita: Sant Martí dels Castells, 
Prullans, la Cerdanya, Lleida. C.V.: 3 mm. 
Col. Xevi Ortiz; foto: Joan Rosell.


