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Zenobita edicions acaba de publicar el sisè quadern d’una col·lecció sobre 
patrimoni berguedà que edita conjuntament amb el Consorci Ruta Minera, un 
organisme que treballa perquè el passat miner del Berguedà sigui una opor-
tunitat de present i de futur, conjuntament amb els esforços dels municipis que 
han viscut de la mineria i per la mineria. Aquest nou volum es titula La mina de 
petroli de Riutort (Guardiola de Berguedà). 

En aquesta ocasió la mina de petroli de Riutort és la protagonista del quadern, 
que analitza les condicions geològiques de la zona on està ubicada, les sol·li-
cituds d’explotació que va rebre la Compañía Minera de Riutort, el procés de 
destil·lació del petroli i els derivats que se n’obtenien. I es parla dels orígens del 
petroli, de la creació del primer pou d’extracció als EUA –l’any 1859–, de les 
primeres companyies que explotaven el petroli i de la importància que va tenir 
per al desenvolupament dels països.  

També explica com al final del segle XIX i principi del XX la comarca del 
Berguedà es va convertir en un territori que calia foradar per cercar uns recursos 
minerals que, finalment, es van mostrar prou escassos, fins i tot en el cas del 
carbó. Es van crear fàbriques com la Petrolífera de Bagà, que van tenir una vida 
curta, i es van fer prospeccions a Puig-reig i Olvan que no donaren els resultats 
esperats. 

El darrer capítol se centra en els animals que habiten actualment a la mina de 
Riutort, ara convertida en cova, que es va obrir al públic el 2003. 
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