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DE RUTA PER LES ENTRANYES 

DE LA MINA DE LES FERRERES

El dia 24 de maig vam portar a terme l’esperada 
visita a la mina de les Ferreres. El ma!  es va aixecar 
fresc i amb un cel ennuvolat que amenaçava plu-
ja. Vam quedar a la cruïlla de la qual surt el camí 
que mena cap a la mina. Ens vam repar" r en els tot 
terrenys per poder arribar dalt sense perill de dei-
xar-nos els baixos del cotxe en una trenca del camí. 

Érem en total 23 membres del GMC i acompa-
nyants. Aquest fet ens va obligar a dividir el grup 
en tres “patrulles”. Així els caps de patrulla, en Xevi 
Or" z, en Mar!  Rafel i jo mateix, vam poder acom-
panyar els assistents d’una forma més segura, tot 
oferint-los unes explicacions i tracte més personal. 

Vam accedir a la mina per la “boca del faig”, la qual 
porta a les galeries del nivell 4. Prop de la boca vam 
separar els grups. Vam visitar el que anomenem 
“pou Valen! n” (anomenat així perquè va ser el 
company i soci Valen! n Bártulos el primer que va 
mostrar-nos peces d’aquesta mina, fet que va inici-
ar els estudis).

Es tracta d’una zona molt mineralitzada, amb abun-
dant atzurita i altres secundaris de coure. També es 
van recollir mostres prou bones de theisita i alguna 
que altra claraïta. Vam observar que en les parets 
del pou s’havia “treballat” de forma molt intensiva 
(massa) i que això ha provocat que la volta del pou 
quedi exposada a perillosos despreniments. No és 
d’estranyar que se’n produeixin de forma sobtada 
en un futur proper. Per aquesta raó, aconsellem 
que no es baixi al pou per tal d’evitar accidents. 

Des del pou ens vam dirigir a través de boniques 
galeries a la zona on el nivell 4 i el nivell 5 es tro-
ben: el pas amb l’escala de cadenes. Aquí vam in-
dicar que aquest camí és el que mena al nivell 5 i 
a la sor" da a la “boca romana”. Aquest nivell 5 no 
el vam visitar ja que la nostra intenció era donar a 
conèixer els nivells inferiors. També vam veure les 
estructures càrs" ques reomplertes de barita i sul-
furs i vam aprofi tar per explicar la formació de la 
mineralització.
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En baixar al nivell 3 vam observar que altres visi-
tants havien posat una corda de cànem de mala 
qualitat, que fàcilment es podia trencar i provocar 
accidents. Vam instal·lar una corda d’escalada per 
baixar al nivell 2 i vam anar baixant amb molta cura. 

En el nivell 2 ens dirigírem cap a una gran sala on 
es troba el que anomenem “Mare de Déu de la Ba-
rita”, un agregat mètric de barita que es disposa 
al bell mig d’aquesta cambra. Vam recollir algunes 
mostres de malaquita i calcopirita. 

També vam observar les formacions de calcan" ta 
que es troben al sostre i que demanem que no es 
piquin, ja que si les deixem créixer, en un temps re-
la" vament curt, " ndrem belles estalac" tes.

Després, vam recollir algunes mostres de " rolita i 
ens vam dirigir a la zona que anomenem “jardí de 
l’epsomita”. Tots van quedar molt sorpresos davant 
unes parets i terra recoberts d’agulles i formaci-
ons d’aquest mineral. Aquestes mineralitzacions 
són fràgils i us demanem que les deixeu on són, ja 
que fora de la mina di$ cilment es conserven. Vam 
poder veure també algunes estalac" tes i bande-
res de calcita, amb tons verdosos i blavosos, al fi -
nal d’aquest recorregut. Si les voleu visitar, a part de 
no extreure-les, us preguem que aneu amb compte i 

deixeu les motxilles uns metres abans. Alguna esta-
lac" ta ja estava trencada, molt probablement per 
un cop de casc, de motxilla o d’esquena. Cal anar 
amb molt de compte.

D’aquí, per la rampa del pou, on podeu gaudir d’al-
gunes formacions calcàries amb tons rosats pel co-
balt i verd blavoses, vam accedir al nivell 1. Aquest 
nivell es trobaria a l’alçada dels terregalls exteriors 
de la mina, així com el nivell 2 es troba a l’alçada de 
la pista. Ens vam dirigir a una sala on hi ha molts 
blocs de dolomita, a l’interior dels quals podem 
veure pe" ts cristalls tetraèdrics de tennan" ta. Cal 
tenir molta paciència, però va sor" r alguna peça 
interessant i de qualitat de tennan" ta, juntament 
amb alguna rara connellita.
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També vam visitar la paret recoberta de cristalls de 
guix (que no ens cansem de recordar que no es pi-
quin), amb les seves coloracions marrons, ataronja-
des, grogues... a causa dels òxids de ferro. Més en-
davant vam visitar la “sala rosa”, on podem gaudir 
d’un sostre amb crostes i efl orescències d’arsenats 
de cobalt. 
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Per les opinions recollides, molts pensaven que 
aniríem a visitar una mina de menor recorregut i 
van quedar gratament sorpresos de l’extensió del 
complex entramat de la mina de les Ferreres. Tam-
bé cal dir que hi ha passos complicats que, segons 
l’estat $ sic i capacitat del visitant, són di$ cils de 
creuar. L’avís que vam fer prèviament, que ningú 
vingués sense casc, va ser complert per tothom i va 
evitar alguns cops al cap. Us agraïm que tots i totes 
en féssiu cas. 
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Per altra banda, i molt a desgrat nostre, hem de dir 
que en algunes zones de la mina vam trobar deixa-
lles (ampolles, paquets de tabac, llaunes, papers, 
piles, embolcalls d’entrepà...) que ens indiquen 
que no només visiten la mina els col·leccionistes 
de minerals i afi cionats a la mineria i l’espeleologia, 
sinó també brètols.
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Cap al migdia vam sor" r de la mina i, com ja ha-
víem fet gana, vam anar a dinar a Rocabruna. Un 
àpat que entrava molt bé després de tant caminar 
per les entranyes de la muntanya. En acabat, uns 
quants vam aprofi tar per visitar l’obrador on fan la 
cervesa artesana Minera, a Sant Joan de les Aba-
desses, on ens van explicar el procés d’elaboració 
i vam poder fer un tast de diferents cerveses, amb 
una mica de formatge de la zona, curat amb els lle-
vats de la mateixa cervesa.

Esperem que ben aviat portem una altra sor" da a la 
mina, que ja anunciarem als medis del GMC (foro, 
twi& er, facebook...), perquè tots puguem gaudir de 
la història minera, de la riquesa mineralògica de 
Rocabruna i d’un dia per compar" r experiències. 

Gràcies a tots i totes!     
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