Cova (Mina) de l’Illa Roja
Municipi: Begur (Baix Empordà)
Sinònim: Cova de la Cala de l’Illa Roja
Coordenades: X=517442 Y=4647218
Recorregut: 15 m

Z= 4 m

Situació
A la mateixa cala de l’Illa Roja. A cosa de 70 m al sud de l’Illa Roja, actualment una
península unida al continent per un istme de sorra que separa la cala esmentada de la cala
Moreta.
Per arribar-hi, el millor és sortir de Pals i prendre la carretera que mena a la platja del Racó,
una vegada en ella, seguirem la costa direcció sud fins a la punta Espinuda, a l’altra banda
de la qual trobem dues cales nudistes: primer trobem la cala Moreta i després la cala de l’Illa
Roja, que rep aquest nom per una característica i abrupta roca de 20 m d’alçada que en
altre temps era illa però ara és península.

Història
Deixant de banda els aspectes miners que tractem més endavant, des del punt de vista
espeleològic la cavitat no va ser catalogada fins l’any 2013, probablement per no tractar-se
d’una cova. Aquest any, Alfred Montserrat, de l’ERE-CEC, la localitza en el decurs d’una
sortida de pràctiques d’alumnes de la Facultat de Geologia que – curiosament – la
consideren una cova d’erosió marina. Efectua la topografia, que surt recollida a
“Espeleoindex”.

Descripció
Galeria recta, amb un recorregut de 15 m. La boca dóna pas a un passadís de 5 m d’alt per
cosa d’un metre d’ample formant un eixamplament al tram final, a manera de saleta de
forma gairebé triangular. El terra està ocupat per les sorres que el mar arrossega en les
grans tempestes. A més a més, pel fet de tractar-se d’una cavitat situada al costat mateix
d’una platja força concorreguda i pel fet d’oferir el seu interior una certa intimitat, la cavitat és
utilitzada per a d’altres finalitats no gaire netes.

Begur i les seves mines litorals
La costa de Begur constitueix uns dels trams més feréstecs de la Costa Brava. Aquest tram
de costa és un veritable museu geològic a cel obert i la seva riquesa mineral ha estat
explotada de manera precària per part de la població local que, malvivia del mar i dels seus
recursos.
Les explotacions mineres eren de caire familiar. Varen ser explotades a finals del segle XIX,
algunes a inicis del segle XX, i en molts casos es trobaven a tocar de la mateixa línia de
costa, de manera que el mineral s’extreia en barques. Les mines de Begur explotaven les
vetes minerals en forma de filons que travessen les formacions rocoses. Els principals
minerals que s’hi varen trobar van ser la calcopirita, la pirita, la galena, la malaquita, la
magnetita, la calcita, el quars, la goethita o la hedembergita entre d´altres.

Com diu el geòleg Jordi Carreras, fent referència a les seves característiques i a la seva
explotació: “El massís de Begur és un dels massissos paleozoics més peculiars a Catalunya
.... l’associació de pissarres i gruixudes intercalacions de marbres presenta analogies amb el
que aflora a cap Norfeu ... En aquest espai fortament humanitzat molts afloraments han anat
desapareixent per l’explotació en pedreres i per efectes de la urbanització ... “ i fent una
descripció del efectes d’aquestes formacions minerals sobre l’estructura del paisatge,
afegeix : “ les fil·lites generes uns relleus suaus, mentre els carbonats, sovint disposats en
gruixudes capes, poden arribar a conformar grans espadats com és el cas del Cap de
Begur”
Així, doncs, a la costa de Begur hi ha diferents explotacions mineres a la mateixa línia de
costa. Alguns topònims locals son força explícits. Però a l’apartat que segueix ens centrarem
a la mina que ens ocupa.

La mina de Illa Roja. Aspectes geològics
Lluís Maria Vidal (1986) ens diu en relació a la zona:
"En el paraje de Punta Espinuda se hicieron varias calicatas en un filón irregular de dos a
tres metros de potencia máxima que buza 40º al Este. El yacente es una dolomía y el
pendiente arcillas que se metalizan en el contacto con el filón".
A més a més de la mina que ens ocupa, també s’ha fet explotació a cel obert, de manera
que el circ que tanca la cala de Illa Roja és un front de pedrera que el temps, les empentes
del mar i la vegetació s’han encarregat de difuminar les formes originals.
El cas és que ens trobem a un indret geològicament interessant, ja que hi ha un contacte
entre les calcàries cambrianes i un filó de lampròfid, que és una roca ígnia intrusiva (la Illa
Roja està formada per aquest lampròfid), cosa que ha produït una mineralització associada
a un “skarn”.
Skarn: Aquest mot, d’origen suec, és un terme
àmpliament utilitzat per a referir-se a uns materials
originats en aureoles de contacte com a conseqüència
d’intrusions dintre de seqüències carbonatades
(calcàries i dolomites).
Aquestes darreres pateixen un metamorfisme de
contacte i son transformades, generant-se un seguit de
minerals característics, entre els que figuren els que
més amunt han estat indicats.

De fet, la sola observació de la roca on s’obre la mina ens fa veure unes estructures
particulars, diferents a l’entorn, amb unes coloracions fosques que no han passat
desapercebudes a la toponímia local, ja que l’esperó rocallós on es troba la mina rep el nom
de “Roca Negra”.

Paleogeografia
Les línies litorals sorrenques canvien molt en poc temps. De fet, la Illa Roja rep el nom de illa
perquè fins no fa massa temps enrere era realment una illa. Ara és una península.
Aproximadament, va deixar de ser illa al voltant de mitjans del segle XX ja que la sorra ha
guanyat territori al mar. Això vol dir que quan la mina va ser explotada estava més a prop del
mar, o fins i tot a la mateixa línia de mar, per la qual cosa el mineral era carregat en barques
per al seu transport. Eren temps difícils on el ferro i d’altres minerals escassejaven i l’activitat
minera, per modesta que fos, servia per poder-se guanyar les garrofes.
També, el terra de la mina està ocupat per les sorres que han entrat de la platja, però el
terra original de la mina queda més avall. No sabem quant, però a bon segur la mina és més
alta del que ara podem veure.
Dades: Ferran Cardona – Josep Cuenca – Xavier Samarra

Reportatge fotogràfic

