
Parada 4
Coveta de l’estret de Rigoreixer (Rigoreixer,

terme municipal de Bagà, comarca del
Berguedà). (Full 255)

Des de la parada anterior, cal fer un petit reco-
rregut, per tal d’arribar fins a l’indret on es troba
aquesta aturada. Aquest recorregut és d’uns
0’250 Km, aproximadament.

En aquest breu recorregut,
es van trobant inicialment
els materials esmentats a la
parada anterior. Més enda-
vant s’han trobant uns
nivells carbonatats que per-
tanyen al cretàcic, i després
uns altres on ara som, que
són del triàsic (del
Muschelkalk).

En aquest lloc hi ha una
cova, amb abundant pre-
sència de calcita. La cova
es relaciona amb una frac-

tura inclinada que talla als nivells carbonatats.
En relació amb la falla es fa clarament palès un
interessant mirall de falla, amb unes estries ben
definides.

Parada 5
Mina de barita de la Bòfia (terme municipal

de Bagà, comarca del Berguedà). (Full 216)
Des de la parada anterior, caldrà continuar cap

amunt, per la carretera que condueix cap a coll
de Pal i cap al límit provincial. En arribar cap als
voltants del km 16, caldrà agafar un camí per
l’esquerra de la carretera. Aquest camí, en
menys de 0’5 km, ens condueix cap a les anti-
gues mines de baritina. Així, des de la parada

anterior, s’haurà efectuat un recorregut
proper als 14 km.

Les mines es relacionen amb una
mineralització associada a un paleo-
carst, al qual rebleix. Aquest antic
carst es localitza sobre un aflora-
ment de nivells carbonatats del
devonià, i es fa força palès. Entre
els minerals presents, cal fer
esment de la baritina, el mineral
més abundant del jaciment beneficiat
a través de diferents èpoques. 

D’altra banda, cal fer també esment de la
presència d’abundants minerals de coure,
com: calcopirita i coures grisos (fonamental-
ment de la tetraedrita); així com dels seus
minerals d’alteració: atzurita i malaquita.
D’altra banda, també es troben altres minerals,
com: anquerita, calcita, dolomita i quars (molt
ben cristal·litzat).

També cal fer esment de la presència d’un inte-
ressant carst actual, desenvolupat sobre les
mateixes calcàries del devonià. Així, per sobre de
la mina, es poden veure uns magnífics canons
d’esfondrament. En conjunt, aquest indret cons-
titueix un interessant punt del nostre patrimoni
miner i geològic.
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Parada 6
Mines de manganès de la Tosa d’Alp
(termes d’Alp i Bagà, comarques del

Berguedà i de la Cerdanya). (Full 255)
Des de la parada anterior, caldrà
continuar cap amunt, per la carrete-
ra que condueix cap a coll de Pal.
En arribar-hi, ens caldrà continuar
per un camí, a peu. Aquest camí va
carenejant fins a arribar a les imme-

diacions de les mines de manganès
de la Tosa d’Alp. En realitat s’arriba a

un collet situat per sobre de les mines.
En arribar a les mines farem una nova

aturada. Així, des de la parada anterior fins a
coll de Pal haurem recorregut uns 5 km, i des-
prés 1 hora i mitja a peu fins a arribar a les
mines.

En tot aquest recorregut, s’han anat trobant els
materials paleozoics del devonià i del carbonífer,
amb un clar predomini del primer, de naturalesa
calcària, i constituint els cims més elevats de la
zona.

En aquest indret, hi ha unes interessants mine-
ralitzacions de rebliment de cavitats d’origen
càrstic, les quals es localitzen sobre afloraments
carbonatades del devonià. Aquestes cavitats són
fonamentalment manganesíferes, i entre els
minerals de manganès es troben els òxids

següents: pirolusita, birnessita, todoroquita i
psilomelana. També hi ha els carbonats, amb
manganocalcita i rodocrosita. 

D’altra banda, amb els ante-
riors també hi ha abundants
minerals de ferro. Així, cal fer
esment dels següents: goethita
(limonítica), hematites i sideri-
ta. També hi ha minerals de
coure, fonamentalment amb
malaquita.

Parada 7 - condicional
Mines de manganès de la Tosa de Das,

(terme de Das, comarca de la Cerdanya). (Full
255)

Des de la parada anterior, caldrà retornar
amunt del collet (per on hem arribat des de coll
de Pal), tot i així, hi ha la possibilitat de fer un
curt recorregut anant cap al nord. Ben aviat, a
menys d’1 km, es trobaran les mines de Das, on
podem fer una nova aturada.

En aquest recorregut, hem tornat a trobar els
materials esmentats a l’aturada anterior. I, tan-
mateix, haurem trobat unes mineralitzacions
força similars a les acabades de veure a les
mines anteriors. 

Fotografia:
Massís de la Tosa
Arxiu del Parc Natural
del Cadí-Moixeró

Baritina
Extret del llibre Guia d’identi-
ficació de minerals (Països
Catalans i d’altres), de Josep
M. Mata i Perelló i Joaquim
Sanz i Balagué
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Parada 8 - condicional
Carregador de la Mina de manganès de la
Tosa d’Alp, (terme municipal d’Alp, comarca de
la Cerdanya). (Full 216)

Des de la parada anterior, caldrà tornar a coll
de Pal. En arribar-hi, ens caldrà continuar pel
camí de terra que baixa cap a la Cerdanya, cap
a la Molina i cap a la Masella. En arribar a la cruï-
lla amb el camí que baixa de la Tossa d´Alp, de
les instal·lacions d’esquí, ens caldrà fer una nova
aturada, la darrera de l’itinerari, a uns 6 km de
l’anterior.

En aquest recorregut hem anat trobant aflora-
ments dels materials carbonatats del devonià,
els quals formen part del mantell del Cadí.
Precisament, aquests són els materials que hi ha
a l’indret de l’aturada.

En aquest lloc, hi ha el carre-
gador de les antigues mines de
manganès de la Tossa d’Alp.
Forma part del nostre patrimoni
miner.

Dintre del carregador, encara
és possible trobar-hi bones
mostres dels minerals de man-
ganès, especialment de pirolu-
sita, molt abundant. Aquesta és
extraordinàriament brillant, fet

que no acostuma a succeir.

En aquest indret finalitza el recorregut de
l’itinerari.
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