
 

Resum de l’itinerari 

En aquesta ruta a peu, pujarem al 
cim de la Tosa des del coll de Pal. 
El recorregut és de 8 km i el desni-
vell de 600 m. Trigarem aproxima-
dament 3 hores i mitja entre pujar-hi 
i baixar-ne. 
 
Amb el vehicle, arribarem al coll de 
Pal per la carretera que surt de 
Bagà, i al PK 14,3 continuarem per 
la pista que ens acosta al mirador 
dels Orris (1). Seguirem per la pista 
fins a la mina de barita (2) i aparca-
rem al coll de Pal (3). 
 
El camí a peu s’enfila al cap del 
Serrat Gros (5) passant per una 
zona de dolines (4). Continua per la 
carena fins al cim de la Tosa (6), 
des d’on baixarem a les antigues 
mines de manganès del coll de la 
Vall (7). El retorn el farem pel ma-
teix itinerari. 
 
Cal tenir present que es tracta d’un 
itinerari d’alta muntanya, sempre 
per damunt dels 2.000 m d’altitud i 
cal portar roba i calçat adequats. 

 

Centre del Parc 
c/ La Vinya, 1 08695 Bagà 
Tel. 93 824 41 51 
a/e pncadimoixero@gencat.cat 
Pàgina web: www.parcsnaturals.gencat.cat/ca/cadi 
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Itinerari geològicItinerari geològicItinerari geològic   

LLEGENDA 
 

Quaternari (-1,8 milions d’anys fins a l’actualitat) 
Qgmd – Restes de dipòsits morènics.  
Qvl – Ventalls al·luvials antics. 

Qgpd – Dipòsits periglacials degradats.  
 
Carbonífer (-360 a -330 Ma) 
Cacg1 - Conglomerats de la fàcies Culm. 
Cagl – Gresos, microconglomerats i lutites. Fm Bell-
ver. 
 
Devonià (-400 a -360 Ma) 
Dcc – Calcàries noduloses i lutites. Fm Compte. 
Dcgc - Calcàries griotte. 
Dclv - Alternança de calcàries i lutites noduloses. 
Dcrb - Calcàries i lutites. Fm. Rueda i Baciver. 

Goniatit 

COLL DE PAL - LA TOSA 
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El camí passa pel cap del Serrat Gran (5), des d’on tenim una bona 
visió del darrer tram de camí que ens falta per assolir el cim de la 
Tosa. Al vessant sud, s’observa clarament com les calcàries devo-
nianes (grises i vermelloses), més antigues, estan damunt les pis-
sarres, de color fosc i més joves. 
 
Es tracta del pla superior de l’encavalcament que ja hem vist des  
del mirador dels Orris(1). 

Itinerari coll de Pal - la Tosa 

Mirador dels Orris (1). Davant nostre apareix tot el vessant 
sud de la Tosa i el Moixeró, amb un gran paquet de calcàries 
devonianes que destaquen en el relleu, situades entremig de 
roques del carbonífer menys resistents a l’erosió. 
 
A la carena, hi ha un altre nivell més prim de calcàries devonia-
nes. Això es deu al fet de tenir almenys dos plans d’encavalca-
ment del devonià damunt el carbonífer, produïts durant l’orogè-
nia herciniana, uns 300 Ma enrere.   
 
Mina de barita (2). Continuant uns 500 m per la pista arribem 
a una mina abandonada de barita. Tant la mina com les ins-
tal·lacions estan en mal estat. Aquí s’hi explotava un dipòsit de 
barita que havia omplert les cavitats paleocàrstiques. Aquests 
nivells calcaris van emergir del mar en diverses ocasions du-
rant el carbonífer inferior, de manera que s’hi van produir diver-
sos processos de carstificació.  
 
El carst estava saturat en aigua rica en sulfats que, en trobar-
se amb fluids carregats de bari, van produir la precipitació de la 
barita, un mineral format per sulfat de bari, SO4Ba, de gran 
densitat (4,48). Tot i que pur és incolor, sovint es troba de color 
blanc o gris a causa de les impureses.  

Coll de Pal (3). Abans de començar a caminar pel sender marcat 
en groc i blanc, ens fixarem en el talús calcari. Veurem que està 
ple de fragments fòssils de crinoïdeus del devonià inferior.  
 
Els crinoïdeus eren uns equinoderms similars als lliris de mar actu-
als, que en aquella època de fa gairebé 400 milions d’anys, forma-
ven àmplies praderies submarines. 
 
El camí puja pel mig dels prats en direcció a la carena. 

 

 
A la carena (4) apareix una zona de calcàries grises molt trencades, 
on s’hi poden observar tot de petites dolines i grans fractures que 
les creuen, i que revelen l’activitat càrstica en aquestes roques.  
 
Una dolina és una depressió que es forma quan s’enfonsa parcial-
ment el sostre del sistema subterrani de coves i avencs, que s’han 
anat formant per la circulació de l’aigua i la dissolució de la roca.  

Cim de la Tosa (6). Arribats al cim, la perspectiva s’obre en 
totes direccions. La carena continua cap a ponent en direcció al 
Penyes Altes de Moixeró, Cadí i Pedraforca. Al fons, els cingles 
de la cara nord del Cadí són conseqüència del conjunt de falles 
que van enfonsar la Cerdanya i l’Urgellet.  
 
Des del cim fem una curta baixada seguint el camí en direcció 
oest, fins al coll de la Vall (7), on podem observar les restes 
d’unes antigues mines de manganès. El mineral més abundant 
és la pirolusita, però també cal destacar la presència de todo-
rokita, birnessita, psilomelana, rodocrosita, manganocalcita i 
siderita. 
 
Les mineralitzacions se situen a la base del característic nivell 
calcari de color vermell, anomenat calcàries “griotte”, amb 
abundants goniatits (cefalòpodes antecessors dels ammonits).  


