
Aquesta reunió d’intercanvi està reservada exclusivament per a aficionats i, 
per tant, està prohibida la venda directa. Porta el teu binocular, cables, cables 
d’extensió i regletes i, per descomptat, els teus minerals. 
 
Divendres 29 d’abril: 
de 15:00 a 19:00 
Preparació de la sala. Si ja sou a Camprodon podeu posar el vostre material 
sobre la taula. 
 
Dissabte 30 d’abril: 
de 9:30 a 18:00 
A partir de les 8:30h disponible per muntar. És el primer dia d’intercanvis. 
Premis “Quiniela” micro-sistemàtica... 
Al vespre soparem tots junts, així que cal que confirmeu si voleu venir al 
sopar. 
 
Diumenge 1 de maig: 
de 9:30 a 13:00 Al matí visita a la mina de les Ferreres. 
Els que no vulguin venir a la mina podran seguir els intercanvis fins a les 
13:00h.

El Grup Mineralògic Català, 
l’Association Française de Microminéralogie, 

  el Club 4M i l’Associazione Micromineralogica Italiana 
amb la col·laboració 

de l’Ajuntament de Camprodon 
us conviden a la

4a Trobada de Micromineralogia
i Sistemàtica Mineral

Camprodon, Catalunya    30 Abril - 1 Maig

---------------------------------------------------------------------------------------

Nom i cognoms: ......................................................................................................
 
Telèfon : ....................................................... 
e-mail: ...........................................................................................................................  

Nombre d’assistents al sopar: ............... 
Si us plau, indiqueu si algú ha de seguir una dieta determinada: .........................
.......................................................................................... 

Nombre de persones que vindran a la mina (diumenge 1): .............. 
Tens un 4x4 o un vehicle tot terreny? Sí [ ] No [ ]

Esperem la teva resposta abans del 15 d’abril  
Per correu postal:      Joan Rosell. C. Indústries, 57, entresol 3a. 
   08820 El Prat de Llobregat
Per e-mail:       gmc@minercat.com
Web:  www.minercat.com

El Grup Mineralògic Català, 
l’Association Française de Microminéralogie, 

  el Club 4M i l’Associazione Micromineralogica Italiana 
amb la col·laboració 

de l’Ajuntament de Camprodon 
us conviden a la

4a Trobada de Micromineralogia
i Sistemàtica Mineral

Participació gratuita. 
Esperem la teva resposta abans del 15 d’abril  
Per correu postal:      Joan Rosell. C. Indústries, 57, entresol 3a. 
   08820 El Prat de Llobregat, Barcelona
Tel.   +34 656648499
E-mail:                       gmc@minercat.com


