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PRESENTACIÓ 
 
Volem presentar ara la nova revista ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS 
GEOLÒGICS PER CATALUNYA), que a partir d ́ara començarà a publicar-se 
per via digital, periòdicament. 
 
Aquesta revista ve a ésser la continuació de XARAGALL, que ha quedat 
encallada fa menys de 1 any. Per raons alienes a nosaltres, ha quedat en 
“via morta”, tot i que esperem que ben aviat torni a sortir, doncs la seva 
qualitat superava en molt a la que ara presentem; tot i que no el seu 
contingut; doncs aquest serà molt similar a les dues revistes. 
 
Així, a partir d ́aquest moment la revista ARAGALL serà la continuació de la 
revista XARAGALL, que va començar a publicar-se fa prop de trenta anys, 
des del Museu de Geologia de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ara, 
la publicació ARAGALL serà gestionada per la entitat SIGMADOT (Societat 
Internacional de Geologia i Mineria Ambiental pel Desenvolupament i per 
l ́Ordenament del Territori), amb la col·laboració del Museu de Geologia 
“Valentí Masachs” de la UPC i del Geoparc de la Catalunya Central.  
 
Hem escollit el nom d ́ARAGALL ja que el seu significat és quasi el mateix 
que el de XARAGALL. Ambdues paraules venen a expressar els barrancs 
produïts per l ́aigua sobre els terrenys flonjos, sobre les argiles 
fonamentalment. Ambdues paraules venen a ésser els equivalents de la 
paraula BAD-LANDS. Tot i així, la paraula que ara utilitzarem és molt més 
corrent a les terres de ponent. 
 
Dintre del present numero, que serà el primer de la publicació, inclourem 
diversos treballs realitzats des del Museu de Geologia. En aquest cas, els 
recorreguts es van desenvolupar durant l ́any 2014, per la comarca de 
l ́Alta Ribagorça, en la seva major part 
_________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 1, 
Recorregut 1, pp 5 - 16 

 

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 

MINERALÒGICA PER LES COMARQUES DE LA 

RIBAGORÇA (ALTA RIBAGORÇA I RIBAGORZA): 

DES DEL PONT DE SUERT A LES BORDES, 

VILALLER, CIERCO I A ESTET   
 

 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ  

 

 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 

 

Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si 

es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En 

cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS. 

 

També cal tenir en conte que una part del recorregut final de l’itinerari, es 

realitzarà per camins de terra, per la qual cosa caldrà prendre les degudes precaucions. 

Aquest és el cas (en part) de l’accés a les Mines d´Estet i a les Mines de Cierco. 

 

Cal tenir, com sempre, una cura molt especial de respecte a la natura, al llarg de 

tot el recorregut de l’itinerari, i també fora d´ell.  

 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta ocasió, tot i que el recorregut de l’itinerari es desenvoluparà totalment 

per una sola unitat geològica: concretament pel Sistema Pirinenc. I ho farà per una zona 

d’una gran complexitat estructural. Així, en els primers trams del recorregut, l’itinerari 

transitarà per la denominada Unitat Central Sudpirenenca i poc després per la Unitat de les 

Nogueres. Pel que fa a la primera, cal dir que és la més meridional de les que constitueixen 

els Pirineus Ibèrics (així, dintre d’aquesta primera unitat,  l’itinerari discorrerà inicialment 

pel Mantell de Bóixols. Tot i així, el recorregut transitarà prop de la zona de contacte entre 

aquest mantell (situat a llevant) i el Mantell del Cotiella - Sierra de Espuña, el qual 

s’estén més a ponent. Ubicant-se tots dos al Sud del Mantell de les Nogueres.  Més 

endavant, després d’entrar la Unitat del Mantell de les Nogueres (o Unitat de les 

Nogueres), el recorregut anirà discorrent cap al Nord, entrant finalment a la Zona Axial 

Pirinenca a la Zona d´Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, per on 

finalitzarà el recorregut de l’itinerari. 

Així, en un principi, anirem trobant afloraments dels materials mesozoics del 

Cretàcic (en transitar pel Mantell de Bóixols i per les immediacions del Mantell de Cotiella 
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– Sierra de Espuña). Més endavant en transitar entre els afloraments del Mantell de les 

Nogueres, trobarem materials triàsics i també del Silurià, Devonià, Carbonífer i Pèrmic). 

Finalment, en arribar a la Zona dels Apilaments Antiformes de la Zona Axial, trobarem 

afloraments dels materials paleozoics de l´Ordovicià, Silurià, Devonià i Carbonífer, 

fonamentalment. 

 

 

 

OBJECTIUS GENERALS 

 

Es centraran en els aspectes geològics, geomorfològics i mineralògics que 

apuntarem a continuació: 

 

1.- Observació i descripció dels materials mesozoics de la Unitat de Bóixols, que 

trobarem pels voltants de Pont de Suert, al seu llevant i al Sud. Tanmateix: observació dels 

materials mesozoics que formen part del Mantell de Cotiella – Sierra de Espuña. Aquests 

materials es veurem prop del Pont de Suert, al seu ponent. En un cas i en altre, aquests 

materials mesozoics pertanyen generalment al Cretàcic, essent de caràcter carbonatat.  

 

2.- Observació i descripció dels materials mesozoics o paleozoics de la Unitat de 

les Nogueres. Els trobarem fonamentalment a diferents indrets del recorregut entre el Pont 

de Suert  i les immediacions de Cierco i d´Estet. Aquests materials són de vagades 

mesozoics (fonamentalment del Triàsic Superior, amb afloraments de guixos, argiles i 

ofites); mentre que altres vegades són paleozoics (repartint-se entre el Devonià, el 

Carbonífer i el Pèrmic, segons els indrets per on discorri el recorregut de l’itinerari). 

 

3.- Observació i descripció dels materials paleozoics de la Unitat d´Apilaments 

Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, que trobarem als darrers trams del recorregut pels 

voltants de les Mines de Cierco i de las d´Este. Així, en aquest tram, trobarem afloraments 

dels materials paleozoics de l´Ordovicià, del Silurià, del Devonià i del Carbonífer. 

Tanmateix, dintre dels afloraments d’aquest darrer, trobarem sovint roques ígnies, 

fonamentalment granítiques i granodiorítiques. Per d’altra banda, en aquests indrets 

trobarem sovint recobriments recents del Pleistocè i de l´Holocè, de tipologia glacial. 

 

4.- Observació de les relacions existents entre les diferents unitats geològiques 

acabades d’esmentar. Entre el Mantell de Bóixols i el Mantell del Cotiella i de la Sierra 

Espuña, per una banda; i entre aquests dos amb la Unitat de les Nogueres, la qual els 

encavalca; i finalment la relació d’aquesta darrera unitat amb la  Unitat d´Apilaments 

Antiformes de la Zona Axial Pirinenca.  

 

5- Observació, si s’escau,  de les diferents mineralitzacions que anirem trobant al 

llarg del recorregut, com les següents (d´acord amb el sentit de la marxa):  

5A) de les mineralitzacions associades a roques ofítiques, situades prop del poble de l Pont 

de Suert, entre els materials triàsics del Keuper.  

5B) de les mineralitzacions filonianes de Pb-Zn, de Cierco i Estet, encaixades entre els 

nivells paleozoics del Devonià. 

5C)  i si s’escau de les mineralitzacions filonianes de Cu, encaixades entre els materials del 

Devonià, les quals es troben per les immediacions de Cierco i Forcat. 

6- Observació de les explotacions mineres relacionades amb les mineralitzacions 

esmentades a l’apartat anterior 
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7.- Observació de l´impacte produït sobre el Medi Natural, com a conseqüència de 

les obres efectuades per la zona: les explotacions mineres acabades d´esmentar i les obres 

de la carretera N-260. 

 

8.- Observació dels indrets relacionats amb el patrimoni geològic i miner, que es 

vagin trobant al llarg del recorregut. Així, en concret dels indrets relacionats amb el 

Patrimoni Geomorfològic de tipus glacial, que anirem veient al llarg de tot el recorregut de 

l’itinerari. I tanmateix, del Patrimoni Miner relacionat amb les antigues explotacions de Pb 

– Zn, que trobarem a Cierco i a Estet, fonamentalment. 

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, existeixen uns antecedents nostres, 

relatius a altres itineraris geològic i miners proper al que ara es presenta. Aquests 

antecedents, són: MATA - PERELLÓ (1995, 1996a, 1996b, 1998a i 1998b, 2002 i 2004). 

Més recentment, ens hem de referir també als nostres treballs de MATA – PERELLÓ 

(2008, 2010 i 2013). 

 

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions, cal parlar d’un altre treball, 

també nostre; en concret de MATA-PERELLÓ (1991). Tanmateix cal fer esment de 

MATA-PERELLÓ i SANZ (1993). Així com MATA – PERELLÓ i CARDONA 

GAVALDÀ (2008). 

 

I pel que fa a l’estructura geològica de la zona per la qual discorre l’itinerari, farem 

esment de dos treballs, molt interessants, de caràcter generalista. En concret, ens estem 

referint als següents: GUIMERÀ et altri (1982). i també a RIBA et altri (1976). Tots dos 

treballs es refereixen a la geologia dels Països Catalans, i conseqüentment de Catalunya. 

Per d’altra banda, també cal fer esment del treball de ROSELL (1970); així com de 

l´IGME (1994). 

 

Tots aquests treballs referenciats, i d’altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a 

l’apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA. 

 

 

 

RECORREGUT DE L’ITINERARI 

 

El recorregut de l’itinerari discorrerà per dues comarques pirinenques situades 

dintre de la Ribagorça; per la comarca catalana de l´Alta Ribagorça i per l´Aragonesa de la 

Ribagorza; tot i que totes dues es situen geogràficament dintre de la mateixa zona. 

 

Així, el recorregut l’iniciarem prop de la població del Pont de Suert, concretament 

al pont de Malpàs, per on farem la primera aturada, sobre la carretera nacional N – 260, 

just al trencall de Malpàs. Després, per l´esmentada carretera, caldrà seguir cap el darrer 

poble esmentat.  

 

Poc després de la parada anterior, es sobrepassarà el trencall amb la carretera 
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nacional N –  230 (procedent de Lleida). Així, després s’arribarà al poble ja esmentat del 

Pont de Suert, el qual caldrà sobrepassar, per tal de fer una nova aturada poc després a la 

bora de la carretera, a una antiga explotació d’ofites. 

 

Després, caldrà continuar per la carretera nacional de doble denominació N – 230 / 

260, arribant a la cruïlla amb la carretera local que es dirigeix cap a la Vall de Boí, per la 

dreta. Més endavant, prop de les Bordes, es deixarà per l’esquerra la carretera N – 260. 

Així, ens caldrà continuar cap el Nord, per la carretera N – 230.  Així, arribarem al poble 

de Vilaller, que ens caldrà sobrepassar, per tal de continuar cap amunt. 

 

Més endavant, ens caldrà passar de la comarca catalana de l´Alta Ribagorça a 

l’aragonesa de la Ribagorza; així, arribarem a les immediacions de Vinyals i poc després 

al poble de Forcat, el qual haurem de sobrepassar. Poc després, per la dreta, trobarem el 

trencall que es dirigeix cap a Cierco (en realitat cap a la Quadra de Cierco). Ens caldrà 

anar-hi, entrant de nou a la comarca de l´Alta Ribagorça. Prop d’aquest indret, farem dues 

noves aturades. Després, retornarem a la carretera nacional N -230. 

 

En arribar a aquesta carretera, ens caldrà seguir cap el Nord. Però poc després de 

trobar-la, arribarem al trencall d´Estet, per l’esquerra de la carretera. Ens caldrà agafar-lo, 

per tal d’anar cap a les Mines d´Estet, per on farem una nova aturada. En arribar-hi, 

finalitzarà el recorregut, després de fer diverses aturades en aquest recorregut. 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

En aquest recorregut hem situat, com ja és habitual en tots els itineraris, una sèrie 

d´ESTACIONS o de PARADES, que anirem veient a continuació. En cada cas, els hi 

donarem una denominació que podrà correspondre a algun paratge proper. També 

indicarem el terme municipal i la comarca on es troba.  

 

Per d’altra banda, en cadascuna de les parades, indicarem entre parèntesi el número 

del "Mapa Topográfico", a escala 1:50.000, on es troba situada la parada considerada. En 

aquesta ocasió serà algun dels tres següents fulls: 148 (o de Bóssost), 180 (o de Benasque) 

i 213 (o de Pont de Suert). Així doncs, la relació ordenada de les parades que composen 

aquest recorregut, és la següent. 

 

 

PARADA 1 – CONDICIONAL.  PONT DEL RIU PERANERA O 

NOGUERA DE PERANERA, (Malpàs, antic terme municipal de Malpàs i 

a l´actualitat del Pont de Suert, comarca de l´Alta Ribagorça). (Full 213). 
 

 El recorregut de l’itinerari, caldrà iniciar-lo en aquest indret, situat la cruïlla 

entre la carretera N – 260 i la carretera local que condueix cap a Malpàs, la L – 5212. En 

aquest indret, on hi ha el pont de la primera carretera sobre el riu Peranera (o Noguera 

de Peranera), que baixa de Malpàs i del Port de Comaportell, podem fer la primera 

aturada del recorregut d’aquest itinerari.  

 

En aquest indret, ens trobem situats a la bora d´un dels encavalcaments del 

Mantell de les Nogueres. Tot i així, ens trobem plenament situats a la zona d´interferència 
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entre aquest mantell i el Mantell de Bóíxols, situat mes cap al Sud. El riu, a partir 

d’aquest indret, anant cap a ponent, circularà precisament per aquest encavalcament. 

 

Així, al Nord del riu, es poden veure afloraments del guixos i argiles del Triàsic 

Superior (tot i que estan força coberts per derrubis de pendent); mentre que al Sud del riu 

es fan palesos els nivells carbonatats del Cretàcic. 

 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. PLANTA DE TRACTAMENT D’ÀRIDS 

DEL PONT DE SUERT, (terme municipal del Pont de Suert, comarca de 

l´Alta Ribagorça). (Full 213). 
 

 Després de fer la parada anterior, cal anar cap al Pont de Suert, utilitzant la 

carretera N-260. Així, caldrà fer un recorregut de prop de 5 Km, Poc abans d’arribar a 

l´indret de l´aturada, es passarà per les immediacions del antic Monestir de Lavaix, 

derruït i submergit sota l´embassament d´Escales. Finalment, s’arribarà  al lloc de la 

parada, a uns 6 Km de l’anterior.  

 

En aquest recorregut, hem anat circulant per la zona de contacte entre el Mantell 

de les Nogueres i el Mantell de Bóixols, que hem esmentat a l´aturada anterior, dintre de 

la zona d´interferència dels dos mantells. 

 

 En aquest indret, hi ha una planta de tractament d’àrids. Abans hi havia una 

extracció dels propers àrids fluvials del Noguera Ribagorçana, però a l’actualitat els àrids 

procedeixen d’altres indret, i aquí són triturats i classificats.  

 
 

PARADA 3. ANTIGUES EXPLOTACIONS D’OFITES DEL PONT DE 

SUERT, (terme municipal del Pont de Suert, comarca de l´Alta Ribagorça). 

(full 213).  
 

Després de fer l’aturada anterior, cal continuar cap el Pont de Suert, seguint per la 

carretera N – 260. Així, ben aviat s’arribarà a la cruïlla amb la carretera nacional N – 230 

(procedent del Pont de Muntanyana i de Lleida). A partir d’aquest indret, seguint ara per la 

carretera de doble denominació N – 260 / N – 230. Així, per aquesta carretera, caldrà 

travessar la població. Més endavant, aproximadament a 1 Km de la sortida de la població, 

caldrà fer una nova aturada a la bora dreta de la carretera. 

 

En aquest recorregut, hem trobat afloraments dels materials triàsics que formen 

part del Mantell de les Nogueres. Així, haurem trobat nivells d’argiles i de guixos triàsics 

del Keuper, del Triàsic Superior. Tanmateix, en aquest recorregut, haurem trobat sovint 

afloraments d´ofites, entre els materials triàsics del Keuper. 

 

 Precisament, en aquest indret hi ha un aflorament d´aquestes roques 

subvolcàniques, Aquestes roques aquí han estat explotades amb la finalitat d´ésser 

triturades i posteriorment emprades com a àrids per a la construcció. 

 

Per d’altra banda, entre aquestes roques es fan paleses abundants cristal·litzacions 

d´EPIDOTA. També es fa palesa la presencia d’altres silicats com la ZOISITA, entre altres 
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minerals. Pel que fa a la roca, cal dir que es tracta d´una dolerita, tot i ésser coneguda arreu 

amb el nom d´ofita. 

 

Pel que fa a la pedrera, cal dir que es troba tancada i abandonada, des de fa força 

temps, amb un fort risc d’esfondrament a diferents llocs de la pedrera. FOTOGRAFIA 1. 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 3 

Explotació d´ofites del Pont de Suert 

 

 

PARADA 4 - CONDICIONAL. MINES DE CIERCO (Quadres de Cierco, 

terme municipal de Vilaller, comarca de l´Alta Ribagorça). (Full 180). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar per la carretera de doble denominació N-

230 / N - 260, per tal d´anar cap sempre cap el Nord. Més endavant, en passar per les 

Bordes, deixarem per l´esquerra la carretera N – 260 (la qual es dirigeix cap a Ponent, 

cap a Castilló de Sos) i nosaltres continuarem per la N – 230. Així, arribarem a Vilaller.  

 

Tot seguit, caldrà continuar cap a Vinyal i cap a Forcat.  Poc després d’aquesta 

darrera població, caldrà agafar el trencall, per la dreta de la carretera,  que es dirigeix 

cap a les Quadres de Cierco i cap a l´Artiga. Així, haurem recorregut uns 7 Km més. 

 

A continuació, des del penúltim indret, caldrà anar cap a les instal·lacions mineres 

de les "Mines de Cierco", actualment abandonades, des de fa una vintena d’anys. Tot i 

així, per arribar a les explotacions mineres cal remuntar un important desnivell, per 

l’antic funicular, amb un recorregut de una mica més d´un hora. 

 

Les mines es situen sobre unes mineralitzacions filonianes encaixades entre uns 

nivells de calcàries del Devonià. El complex filonià es composa de tres filons principals, 

denominats: de l’obaga, de la Solana i del Rei.  
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Pel que fa a la mineralització, cal dir que bàsicament és de minerals de Pb-Zn, 

amb presència d´ESFALERITA i de GALENA (sovint argentífera) com a minerals 

primaris; i de CERUSSITA, HIDROCINCIOTA i SMITHSONITA, com a minerals 

d´alteració dels dos primers sulfurs esmentats abans. FOTOGRAFIA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 4 

Un aspecte de les mineralitzacions filonianes. Es veu fàcilment l´ESFALERRITA 
 

També es troben altres minerals com: CALCOPIRITA, PIRITA, GOETHITA 

(limonítica), HEMATITES, PIROLUSITA (dendrítica), ATZURITA, 

CALCITA,DOLOMITA, MALAQUITA, BARITINA i QUARS, com a minerals de ganga, 

especialment els tres darrers.  FOTOGRAFIA 2. 

 

 

PARADA 5. ANTIC DESCARREGADOR DE LES MINES DE CIERCO, 

(Cierco, terme de Vilaller, comarca de l´Alta Ribagorça). (Full 180). 
 

En cas de no fer la parada anterior, pot fer-se una aturada a les antigues 

instal·lacions situades al peu del telefèric que baixava el mineral des de les mines cap a la 

fàbrica. Aquest indret es troba situat a uns 0´5 km per sota de l’anterior parada, partint des 

del pont del camí sobre la Noguera Ribagorçana. 
 

En aquest indret, a on ho hi ha res de les instal·lacions, encara es poden trobar 

alguns dels minerals esmentats a la parada anterior, especialment GALENA i 

ESFALERITA. Tanmateix, també es poden trobar els altres minerals esmentats a la parada 

anterior. Per d´altra banda, en aquest lloc hi havia un interessant patrimoni miner que es va 

deixar perdre. Hi havia les instal·lacions de la denominada fàbrica minera, 

fonamentalment amb el rentador del mineral, amb les cel·les de flotació. Per diverses 

raons, aquest patrimoni es va deixar perdre, en funció possiblement duna restauració 

mediambiental mal entesa. FOTOGRAFIA 3. 
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FOTOGRAFIA 3. PARADA 5 

Un aspecte de les antigues escombreres, vistes des de la mina. Aquí es podien trobar força mostres 
 

Tot i així, queden encara en peu, les instal·lacions on es situava el començament 

del funicular que conduïa cap a les explotacions mineres. FOTOGRAFIA 4. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 5 

Instal·lacions de base del funicular miner. Duia cap a les explotacions mineres de les Mines de 

Cierco 

 

PARADA 6 - CONDICIONAL. MINES DE L´ARTIGA DE FORCAT 

(Forcat, terme de Bono, comarca de l’alta Ribagorça). (Full 180). 
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Des del indret anterior, cal anar cap a l´Artiga, i cap al barranc del mateix nom. 

Des d’aquest indret caldrà remuntar l´esmentat barranc fins a les antigues "Mines de 

l´Artiga de Forcall".  S’hi arriba en quasi un hora, i amb un recorregut total de menys de 

2 Km, en sentit ascendent. 

 

En aquest indret hi ha unes mineralitzacions filonianes, que es troben encaixades 

entre els nivells carbonatats del Devonià. Les mineralitzacions tenen caràcter cuprífer, i 

els principals minerals són: CALCOPIRITA, ATZURITA i MALAQUITA. També hi ha 

indicis de BROCHANTITA i d´ANTLERITA, molt minoritàries. Per d’altra banda, es 

troben presents altres minerals com: CALCITA, BARITINA i QUARS.  

 

Finalment, cal dir que molts dels minerals anteriors, poden trobar-se a les antigues 

escombreres de les mines, situades molt a prop de les Quadres de Cierco. (PARADA 6 - 

BIS). FOTOGRAFIA 5. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 6 

Un aspecte de les Mines de l´Artiga (Forcat), des de les Mines de Cierco 

 

 

PARADA 7. MINES D´ESTET (Estet, terme de Bono, comarca de l´Alta 

Ribagorça). (Full 180). 
 

Des de la parada anterior, caldrà retornar a la carretera N-230, per tal de continuar 

cap a Vielha i el túnel de mateix nom. Poc després de circular per la carretera abans 

esmentada, a quasi 1Km de retornar-hi, es troba per l’esquerra el camí que condueix cap a 

Estet, on caldrà anar-hi. A molt poca distància, cap al Nord del poble, es troben les 

antigues mines.  Aquest lloc es troba a uns 4 Km de la parada anterior, a l’altra banda del 

riu. 

 

En aquest indret hi ha unes mines, situades sobre unes mineralitzacions filonianes, 

encaixades entre els materials del Devonià, amb unes característiques molt semblants a les 



14 
 

de les mineralitzacions de la PARADA 4 (MINES DE CIERCO), amb la presència dels 

mateixos minerals de Pb-Zn.  

 

Així, hi ha: ESFALERITA i GALENA (sovint argentífera) com a minerals 

primaris; i també hi ha CERUSSITA, HIDROCINCIOTA i SMITHSONITA, com a 

minerals d’alteració dels dos primers. 

 

També es troben altres minerals com: GOETHITA (limonítica), HEMATITES, 

CALCITA, BARITINA i QUARS, com a minerals de ganga, especialment els tres darrers. 

A més a més. en aquest cas, també hi ha presència de mineral de coure, amb: 

CALCOPIRITA, ATZURITA i MALAQUITA, entre altres minerals.  FOTOGRAFIA 6. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 7 

Una de les bocamines de les Mines d´Estet 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL PRESENT RECORREGUT 
 

_______________________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 1, 
Recorregut 2, pp 17 – 28 

 

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 

MINERALÒGICA PER LES COMARQUES DE LA 

RIBAGORÇA (ALTA RIBAGORÇA I RIBAGORZA): 

DES D´ESTET A BONO, SENET, ANETO I LLAUSET   
 
 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 

 

Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si 

es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En 

cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS. 

 

També cal tenir en conte que una part del recorregut final de l’itinerari, es 

realitzarà per camins de terra, per la qual cosa caldrà prendre les degudes precaucions.  

 

Cal tenir, com sempre, una cura molt especial de respecte a la natura, al llarg de 

tot el recorregut de l’itinerari, i també fora d´ell.  

 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta ocasió, tot i que el recorregut de l’itinerari es desenvoluparà totalment 

per una sola unitat geològica: concretament pel Sistema Pirinenc. Tot i així, el recorregut 

transitarà íntegrament per la Zona Axial Pirinenca (o Zona d´Apilaments Antiformes de 

la Zona Axial Pirinenca). Així, el recorregut de l´itinerari es realitzarà de principi a fi 

per aquest sector de la Serralada Pirinenca.Tot i així, s´haurà iniciat molt a prop d´una 

altra unitat, concretament de la denominada Unitat del Mantell de les Nogueres, que no 

arribarem a tallar; però prop d´on iniciarem el recorregut de l´itinerari (al Sud del mateix), 

es fan palesos els materials triàsics i també del Silurià, Devonià, Carbonífer i Pèrmic).  Pel 

que farà al nostre recorregut per la Zona dels Apilaments Antiformes de la Zona Axial, 

trobarem afloraments dels materials paleozoics de l´Ordovicià, Silurià, Devonià i 

Carbonífer, fonamentalment. Per d´altra banda, molt sovint, sobre aquests materials, 

trobarem afloraments dels materials neògens del Pleistocè i de l´Holocè, els quals formen 

part dels depòsits detrítics glacials. 

 

 Per d´altra banda, aquest recorregut anirà transitat a cavall de la comarca catalana 

de l´Alta Ribagorça i de la comarca aragonesa de la Ribagorza; per on s´iniciarà i per on 

finalitzarà. 

 



18 
 

OBJECTIUS GENERALS 

 

Es centraran en els aspectes geològics, geomorfològics i mineralògics que 

apuntarem a continuació: 

 

1..- Observació a distancia dels materials mesozoics o paleozoics de la Unitat de 

les Nogueres. Els veurem al Sud dels indrets per on transitarà el recorregut de l´itinerari, 

prop de Vilaller. Aquests materials són de vagades mesozoics (fonamentalment del Triàsic 

Superior, amb afloraments de guixos, argiles i ofites); mentre que altres vegades són 

paleozoics (repartint-se entre el Devonià, el Carbonífer i el Pèrmic, segons els indrets per 

on discorri el recorregut de l’itinerari).  

 

2.- Observació i descripció dels materials paleozoics de la Unitat d´Apilaments 

Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, que trobarem als darrers trams del recorregut, entre 

Cierco i Llauset. Així, en aquest tram, trobarem afloraments dels materials paleozoics de 

l´Ordovicià, del Silurià, del Devonià i del Carbonífer. Tanmateix, dintre dels afloraments 

d’aquest darrer, trobarem sovint roques ígnies, fonamentalment granítiques i 

granodiorítiques. Per d’altra banda, en aquests indrets trobarem sovint recobriments dels 

materials anterior, per sediments recents del Pleistocè i de l´Holocè, de tipologia glacial. 

 

3.- Observació de les relacions existents entre les diferents unitats geològiques 

acabades d’esmentar. Entre la Unitat de les Nogueres i la  Unitat d´Apilaments Antiformes 

de la Zona Axial Pirinenca.  

 

4- Observació, si s’escau,  de les diferents mineralitzacions que anirem trobant al 

llarg del recorregut.   

 

5- Observació de les explotacions mineres relacionades amb les mineralitzacions 

esmentades a l’apartat anterior 

 

6.- Observació de l´impacte produït sobre el Medi Natural, com a conseqüència de 

les obres efectuades per la zona: les explotacions mineres acabades d´esmentar i les obres 

de la carretera N-260. 

 

7.- Observació dels indrets relacionats amb el patrimoni geològic i miner, que es 

vagin trobant al llarg del recorregut. Així, en concret dels indrets relacionats amb el 

Patrimoni Geomorfològic de tipus glacial, que anirem veient al llarg de tot el recorregut de 

l’itinerari.  

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, existeixen uns antecedents nostres, 

relatius a altres itineraris geològic i miners proper al que ara es presenta. Aquests 

antecedents, són: MATA - PERELLÓ (1995, 1996a, 1996b, 1998a i 1998b, 2002 i 2004). 

Més recentment, ens hem de referir també als nostres treballs de MATA – PERELLÓ 

(2008, 2010 i 2013). 

 

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions, cal parlar d’un altre treball, 

també nostre; en concret de MATA-PERELLÓ (1991). Tanmateix cal fer esment de 
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MATA-PERELLÓ i SANZ (1993). Així com MATA – PERELLÓ i CARDONA 

GAVALDÀ (2008). 

 

I pel que fa a l’estructura geològica de la zona per la qual discorre l’itinerari, farem 

esment de dos treballs, molt interessants, de caràcter generalista. En concret, ens estem 

referint als següents: GUIMERÀ et altri (1982). i també a RIBA et altri (1976). Tots dos 

treballs es refereixen a la geologia dels Països Catalans, i conseqüentment de Catalunya. 

Per d’altra banda, també cal fer esment del treball de ROSELL (1970); així com de 

l´IGME (1994). 

 

Tots aquests treballs referenciats, i d’altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a 

l’apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA. 

 

 

RECORREGUT DE L’ITINERARI 

 

El recorregut de l’itinerari discorrerà per dues comarques pirinenques situades 

dintre de la Ribagorça; per la comarca catalana de l´Alta Ribagorça i per l´Aragonesa de la 

Ribagorza; tot i que totes dues es situen geogràficament dintre de la mateixa zona. 

 

Així, el recorregut l’iniciarem prop de la població  d´Estet; concretament, de les 

Mines d´Estet, per on farem la primera aturada. Després, ens caldrà anar cap a la carretera 

N – 230, per tal de dirigir-nos cap el Nord.  Així, aviat s’arribarà a Bono. Poc després, es 

trobarà el trencall de les carreteres de Senet i d’Aneto. Ens caldrà agafar-lo, per tal d’anar 

cap aquest darrer poble i després cap a Llauset. En arribar-hi, finalitzarà el recorregut, 

després de fer diverses aturades en aquest recorregut. 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

En aquest recorregut hem situat, com ja és habitual en tots els itineraris, una sèrie 

d´ESTACIONS o de PARADES, que anirem veient a continuació. En cada cas, els hi 

donarem una denominació que podrà correspondre a algun paratge proper. També 

indicarem el terme municipal i la comarca on es troba.  Per d’altra banda, en cadascuna de 

les parades, indicarem entre parèntesi el número del "Mapa Topográfico", a escala 

1:50.000, on es troba situada la parada considerada. En aquesta ocasió serà algun dels tres 

següents fulls: 148 (o de Bóssost), 180 (o de Benasque) i 213 (o de Pont de Suert). Així 

doncs, la relació ordenada de les parades que composen aquest recorregut, és la següent. 

 

 

PARADA 1. MINES D´ESTET (Estet, terme de Bono, comarca de l´Alta 

Ribagorça). (Full 180). 
 

El recorregut de l´itinerari l´iniciarem en aquest indret, el qual es situa pràcticament 

a l´entrada del poble, venint des de la carretera nacional N – 230. El poble es troba a poc 

més de 2 Km de l´esmentada carretera.  

 

En aquest indret hi ha unes mines, situades sobre unes mineralitzacions filonianes, 

encaixades entre els materials del Devonià. Les mineralitzacions són fonamentalment de 
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Pb – Zn, amb presencia també de mineralitzacions de Fe – Cu  i de Ba.  

 

Així, entre els minerals primaris present, pel que fa al Pb – Zn, hi ha: 

ESFALERITA i GALENA (sovint argentífera) com a minerals primaris; i també hi ha 

CERUSSITA, HIDROCINCIOTA i SMITHSONITA, com a minerals d’alteració dels dos 

primers. 

 

També es troben altres minerals com: GOETHITA (limonítica), HEMATITES, 

CALCITA, BARITINA i QUARS, com a minerals de ganga, especialment els tres darrers. 

A més a més. en aquest cas, també hi ha presència de mineral de coure, amb: 

CALCOPIRITA, ATZURITA i MALAQUITA, entre altres minerals. FOTOGRAFIA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Una de les bocamines de les Mines d´Estet 

 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DE BONO, 

CARRETERA N – 230, (Bono, actualment es del terme municipal de 

Montanui i antigament era cap de municipi, comarca de la Ribagorza). 

(Full 180).  
 

Després d’efectuar la parada anterior, ens convindrà retornar a la carretera 

nacional N-230, amb la finalitat d’anar pujant riu amunt, cap el Nord. Així, aviat 

arribarem a les immediacions de Bono, per on farem una nova aturada, a uns 3 Km de 

la parada anterior, aproximadament. 

 

En aquest recorregut, haurem estat circulant per la denominada Zona 

d´Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca. Així, haurem trobat, per arreu, 

afloraments dels materials paleozoics de l´Ordovicià. Així, haurem vist nivells 

d´esquistos. Tot i que sovint, aquests es troben recoberts per materials detrítics del 

Pleistocè i de l´Holocè, d´origen glacial, fluvial o col·luvial, segons els llocs. 
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Aquí en aquest indret hi ha la població de Bono, la qual va ésser parcialment 

destruïda per uns aiguats, cap la segona meitat del Segle XX, cap a l´any 1980. 

 

 

PARADA 3. CARRETERA DE ANETO A LLAUSET, (Aneto, terme 

municipal de Montanui, comarca de la Ribagorza). (Full 180).  
 

Després d’efectuar la parada anterior, ens convindrà continuar per la carretera 

nacional N-230, amb la finalitat d’anar pujant riu amunt, cap el Nord. Així, aviat 

arribarem a la cruïlla d´on surten les carreteres cap a Senet (creuant el riu, per la part 

catalana) i cap al poble d´Aneto (per on ara estem, a la part aragonesa). És a dir: estem 

circulant per la frontera entre la comarca catalana de l´Alta Ribagorça i la comarca 

aragonesa de la Ribagorza. En qualsevol cas, nosaltres anirem cap a aquesta darrera 

part, cap el poble d´Aneto. Més endavant, després de sobrepassar-lo, farem una nova 

aturada, just després d’una corba. Així, des de la parada anterior, haurem recorregut 

prop de 5 Km. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials paleozoics que 

formen part de la denominada Unitat dels Apilaments de la Zona Axial Pirinenca. Així, 

haurem trobat afloraments dels materials del Devonià i de l´Ordovicià, fonamentalment. 

També, haurem trobat abundants afloraments del Cenozoic Superior (del Pleistocè i de 

l´Holocè). Aquests materials detrítics cobreixen als anteriors, tot formant part dels 

depòsits de morrenes glacials. Els haurem vist prop de la carretera i por sobre del abans 

esmentat.  Per d’altra banda des de l´indret on ara som, mirant cap a llevant (cap a la 

part catalana, cap els voltants del poble de Senet), veurem un espectacular 

esfondrament, el qual es va produir cap a principis de l’any 1907. Aquest esfondrament 

es va produir a una zona molt propera a la població de Senet. FOTOGRAFIA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 3 

Restes de l’esllavissada de l’any 1907 a la part catalana de la Vall de Barrabés 
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Tanmateix, prop de l’emplaçament actual d’aquest poble, es va produir un 

fenomen similar a l’any 1424. Com a conseqüència d’una esllavissada va quedar el 

poble destruït. Molt més tard, cap a mitjans del segle XX, es van tindre que modificar 

diferents torrents, amb la finalitat de preveure possibles esllavissaments. 

 

Per d’altra banda, a la part aragonesa, on som ara aturats, es veuen una sèrie 

d’evidents signes del que pot succeir en un futur immediat. Així, des d´on som, mirant 

cap el Nord, es veuen una sèrie de cicatrius d’esllavissament sobre una morrena lateral. 

El pitjor es que aquesta morrena es situa sobre el poble aragonès d’Aneto. És a dir: hi ha 

els mateixos riscos que a la part catalana. De fet, l´any 1980, ja es va produir una 

catàstrofe sobre el poble de Bono. FOTOGRAFIES 3, 4, 5 i 6.  

 

  

  

FOTOGRAFIES 3, 4, 5 i 6. PARADA 3 

Situació del poble d´Aneto, al peu de possibles esllavissades 

 

 

PARADA 4 - CONDICIONAL. CORBA DE LA CARRETERA A LLAUSET, 

(Aneto, actualment és del terme municipal de Montanui, comarca de l´Alta 

Ribagorça). (Full 180).  
 

Des de la parada anterior, caldrà continuar cap amunt, cap a Llauset. En arribar 

a la corba que ens marca un fort canvi de direcció de la carretera, si s’escau, podem fer 

una nova aturada, a quasi 1 Km de d’anterior. 

 

En aquest recorregut, com als casos anteriors, haurem anat trobant els 

afloraments paleozoics (fonamentalment del Devonià), els quals formen part de la Zona 
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d´Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca.  

 

Des d’aquest indret, es pot fer una bona observació de la vall fluvial de la Noguera 

Ribagorçana, situada per sobre d’una magnífica vall glacial. Aquí es pot veure clarament 

aquesta morfologia glacial. 
 

 

PARADA 5. LA LLACUNA COLMATADA DE LES BORDES DE 

LLESTUI, (Aneto, actualment és del terme municipal de Montanui, comarca 

de l´Alta Ribagorça). (Full 180).  
 

Després de fer l’aturada anterior, cal continuar ascendint cap a Llauset, ara amb 

menys pendent ja que hem assolit el nivell de base de la vall tributaria glacial de Llauset. 

En arribar a les Bordes de Llestui, es pot fer una nova aturada, a uns 2 Km de d’anterior. 

 

Al llarg d’aquest recorregut, haurem estat circulant en tot moment dintre de la 

unitat geològica anteriorment esmentada: dintre dels anomenats Apilaments Antiformes 

de la Zona Axial Pirinenca. Així, haurem estat trobant afloraments dels materials de 

l´Ordovicià (esquistos), del Silurià (pissarres fosques, piritoses) i del Devonià 

(calcosquistos i nivells carbonatats). Tot i això, sovint aquests materials es troben 

recoberts per terrens morènics recents, del Pleistocè i de l´Holocè.   

 

En arribar a l´indret on ara som, es pot veure una interessant plana, limitada avall 

per les morrenes frontals. Aquesta plana constitueix una llacuna glacial reblerta de 

sediments i constitueix un interessant Punt d’Interès Geològic. Una bona observació dels 

sediments que l’han reblit, es pot fer poc després de sobrepassar els corrals de bestià. 

FOTOGRAFIA 7. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 5 

Nivells de rebliment de la llacuna de les Bordes de Llestui 
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Per d’altra banda, en força indrets de la primera part d’aquest recorregut se´ns 

haurà fet força evident la morfologia glacial de la Vall de Barrabés, especialment en 

mirar cap el Sud i cap a llevant. Un d´aquests indrets es troba situat a mig camí des de la 

parada anteriors, per on podem fer una aturada, si s´escau. 

 

 

PARADA 6. IBÓN DE LLAUSET, (Aneto, terme municipal de Montanui, 

comarca de la Ribagorza). (Full 180).  
 

Després de realitzar la darrera aturada, cal continuar pujant per la carretera que 

es va dirigint cap a l´indret on hi ha la Presa de l´Embassament de LLauset. En arribar-

hi (després de travessar un túnel), farem una nova aturada, dintre del recorregut d’aquest 

itinerari. Així, des de la parada anterior, ens caldrà recórrer uns 5 Km més, 

aproximadament.  

 

En aquest recorregut, haurem circulat (com als trams anteriors) per la 

denominada Zona dels Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, per on ens 

trobem situats. Així, haurem trobat afloraments dels materials paleozoics de l´Ordovicià 

i del Silurià, fonamentalment. Tanmateix, haurem trobat afloraments dels materials del 

Carbonífer, especialment del granits i granodioites. 

 

Tanmateix, haurem observant una interessantíssima morfologia glacial, amb 

valls glacials per tot arreu. I tanmateix amb abundants restes de morrenes, com les 

procedents del glacial que baixava de Vallivierna. Així, haurem vist restes de morrenes 

laterals i tanmateix restes de morrenes frontals. Tanmateix s´han fet palesos molts bons 

exemples de morfologia aborregada, amb estries per tot arreu. Finalment, direm que en 

arribar a l´indret de la present aturada (després de travessar un túnel), s´haurà fet palès 

un antic ibón pirinenc, repressat i convertit en un llac hidroelèctric. FOTOGRA. 8 i 9.   

 

 
 

FOTOGRAFIA 8. PARADA 6 

Aspecte de l´ibón de Llauset reconvertit en pressa hidroelèctrica.  

Al fons es pot veure el cim del Pic de Vallibierna 
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FOTOGRAFIA 9. PARADA 6 

Un altre aspecte de l´Estany (o ibón) de Llauset, des del collet del camí que condueix cap els 

Estany d´Anglllius 

 

 

PARADA 7 - CONDICIONAL. COMPLEX LACUSTRE GLACIAL DELS 

ESTANYS D´ANGLLIUS, (Aneto, terme municipal de Montanui, comarca 

de la Ribagorza). (Full 148).  
 

Després de realitzar la parada anterior, hi ha la possibilitat de realitzar un 

interessant recorregut a peu por tota la zona, pels immediats ibones del complex lacustre 

dels Estanys d´Angllius. Aquí, farem la propera aturada, a uns 2 – 4 Km de l´anterior. 

 

En aquest darrer recorregut, hem trobat afloraments dels materials paleozoics 

que formen part de la Zona d´Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, 

Aquests són els materials que Apareixen a l´indret de la present aturada. 

 

Així, des de Llauset, pot efectuar-se l´ascens anant cap el Coll d´Angllius,. En 

arribar-hi, caldrà baixar després cap a la base del Vallibierna. Tot seguit, ens caldrà 

regressar de nou cap a l´ibón de Llauset.  

 

D´aquesta manera, amb la calma necessària, podrem observar la magnífica 

morfologia glaciar de la zona. En qualsevol cas, pot efectuar-se un recorregut  

aproximat d´unes 2 h a peu, passant per una interessant zona lacustre d´origen glacial; 

possiblement una de les més interessants i menys conegudes dels Pirineus centrals 

FOTOGRAFIES 10 i 11. 

 

Per d´altra banda, cal dir que tot i ésser poc coneguda, aquesta vall es transitada 

per diverses persones que van recorrent el sender de gran recorregut, conegut arreu del 

món, amb el nom i la denominació de GR - 11 
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FOTOGRAFIA 10. PARADA 7 

Un aspecte dels ibons del complex lacustre dels Estanys d´Angllius 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 11. PARADA 7 

El Estany gran d´Anglius 

 

  

  

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL PRESENT RECORREGUT 
 

________________________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 1, 
Recorregut 3, pp 29 – 40 

 

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 

MINERALÒGICA PER LES COMARQUES DE 

L´ALTA RIBAGORÇA I DE LA VAL D’ARAN: DES 

DE SENET A AL TÚNEL DE VIELHA, AL GÜELL 

D´HORNOS I A LA MINA DETH HORO   
 

 

Per Josep M. MATA – PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 

 

Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si 

es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En 

cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS. 

 

En aquesta sortida de recerca geològica i mineralògica, presentarem un 

recorregut general, que discorrerà tant per carreteres, com per pistes forestals. Si s’escau, 

es prescindirà d’algun tram, en funció de l’estat dels camins, i del tipus de vehicle 

utilitzats. En aquest itinerari, caldrà fer dos recorreguts per camins en mal estat de 

conservació: primer per tal d´apropar-nos a la Mina de Coure de Mulleres i per d´altre, al 

camí d´accés cap el Güell d´Hornos. Per d’altra banda, a l´igual que hem fet en altres 

recorreguts similars, recomanem tenir la màxima cura envers del Medi Natural que ens 

envolta. 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta ocasió, la totalitat del recorregut de l’itinerari discorrerà íntegrament pel 

Sistema Pirinenc. Així, més  concretament ho farà  exclusivament per la denominada Zona 

dels Apilaments Antiformes de la Axial del Sistema Pirinenc. Tot i això, cap els primers 

trams del recorregut, ens haurem apropat força als afloraments dels materials paleozoics 

del Mantell de les Nogueres.  Així, al llarg de quasi tot el recorregut anirem trobant 

afloraments dels materials paleozoics, els quals en els primers trams pertanyeran al 

Devonià i al Silurià. Després, anirem trobant afloraments dels materials paleozoics de 

l´Ordovicià. Molt sovint, entre aquests materials, també es faran palesos afloraments dels 

materials granítics i granodiorítics,, els quals pertanyen al Carbonífer. Tots aquests 

materials els trobarem dintre de la Zona d´Apilaments Antiformes de la Zona Axial 

Pirinenca. Per d’altra banda, el recorregut de l’itinerari discorrerà per dues de les 

comarques, que pertanyen a la denominada Regió de Tremp (o també de Tremp-Seu 

d’Urgell). Així, l’itinerari s’iniciarà dintre de la comarca de la de l´Alta Ribagorça, per a 

finalitzar a la Val d’Aran.  

 

També cal dir que la pràctica totalitat del recorregut, en els seus trams inicials, ho 
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farà seguint el curs ascendent del Noguera Ribagorçana. El tram final del recorregut, ja 

dintre de la comarca de la Val d´Aran, es farà per la capçalera de l´Arriu Nère.   

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS 

 

Els objectius fonamentals, que es pretenen aconseguir en aquest itinerari es poden 

concretar en els següents aspectes: 

 

1.- Estudi i reconeixement dels materials paleozoics que constitueixen la Zona dels 

Apilaments de la Zona Axial Pirinenca, que tallarem al llarg de la totalitat del recorregut, 

entre Senet (Alta Ribagorça), Molleres (del terme de Vielha) i les immediacions del Güell 

del Jueu (Val d´Aran) cap a la fi d´aquest tram del recorregut. Fonamentalment, aquests 

materials paleozoics pertanyeran a l´Ordovicià (amb esquistos, calcosquistos i quarsites, 

fonamentalment), al Silurià (amb trams de pissarres negres), al Devonià (fonamentalment 

amb carbonats) i Carbonífer (amb afloraments de granits i de granodiorites) 

 

2.- Estudi i reconeixement, a distancia, dels materials paleozoics i mesozoics que 

constitueixen el Mantell de les Nogueres. Entre els paleozoics, cal fer esment dels 

materials del Devonià i del Carbonífers. I entre els mesozoics, cal fer esment dels materials 

triàsics. 

 

3.- Reconeixement de deferents mineralitzacions situades al llarg del recorregut: 

com les següents, d´acord amb el sentit de la marxa: 

3A) les mineralitzacions ferruginoses associades a skarn, que trobarem prop de Senet o 

d’Aneto, entre els materials carbonatats 

3B) de les mineralitzacions filonianes de Cu (amb CALCOPIRITA), que trobarem a la 

Mina de Molleres i a la Mina deth Horo. 

3C) les mineralitzacions filonianes d´ANATASA, les quals es troben encaixades entre 

nivells carbonatats dels materials de l´Ordovicià, que trobarem al Túnel de Vielha i al 

Güell d´Hornos. 

 

4.- Visió de les explotacions mineres relacionades amb les mineralitzacions 

esmentades a l’apartat anterior.  

 

5.- Observació de l´impacte produït sobre el Medi Natural, com a conseqüència de 

les explotacions anteriors  

 

6.-. Observació del Patrimoni Miner relacionat amb les mineralitzacions 

esmentades anteriorment.  

 

7.- Observació a diferents indrets, dels diferents aspectes relacionats amb la 

geomorfologia glacial, en especial de les morrenes laterals, que veurem prop de Senet. 

 

8.- Observació dels riscos geològics, derivats de la inestabilitat del terreny i de la 

construcció inadequada a la dinàmica glacial i a la dinàmica fluvial. Aquests els veurem 

pels voltants de Senet, entre altres indrets. 

 

9.- Observació del Patrimoni Geològic. En aquest sentit, cal fer esment del 

relacionat amb la geomorfologia glacial. 
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ANTECEDENTS 

 

No hi ha cap antecedent global en relació al recorregut d’aquest itinerari. Hi ha, 

però uns antecedents parcials a tres itineraris nostres: MATA-PERELLÓ (1988, 1995a, 

1995b, 1996, 2002, 2004, 2009,  2010 i 2013); així com a MATA-PERELLÓ i 

CARDONA GAVALDÀ (2008) i a MATA-PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (1993). Tot i 

així, hi ha diferents trams del recorregut, com és el cas del dels voltants de Llauset, que 

hem fet en diverses ocasions, però del que no tenim constatació escrita de cap itinerari. 

 

Pel que fa a les mineralitzacions, cal dir que han estat estudiades per nosaltres 

mateixos, i publicades en: MATA-PERELLÓ (1991 i 1992; el primer en un treball dedicat 

a tota Catalunya, i el segon dedicat a l´Alta Ribagorça. I, finalment, pel que fa a les 

estructures pirinenques, existeixen alguns antecedents, entre els quals farem esment dels 

treballs de: GUIMERÀ et altri (1992), i a RIBA et altri (1976). 

 

 

En tots els casos, ens remetin a l'apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA, el qual es 

troba al final d'aquest treball. 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT DE L’ITINERARI 

 

L’itinerari començarà pels voltants de la població de Senet (dintre de la comarca 

catalana de l´Alta Ribagorça), per on farem diverses aturades entorn de la població. Tot 

seguit, ens caldrà agafar la carretera nacional N – 230, amb la intenció d´anar cap amunt, 

cap al Nord. Ben aviat, pels voltants de la Pressa de Moralets, farem una nova aturada. 

 

Després, ens caldrà continuar cap el Nord, per la carretera abans esmentada, la N – 

230. En arribar a la boca Sud del Túnel de Vielha, ens caldrà agafar el camí que va 

remuntant la Noguera Ribagorçana. En aquest recorregut, farem dues noves aturades: una 

a l´entrada del túnel i l´altra a la Mina de Molleres. 

 

Després, ens caldrà retornar a la carretera N – 230, per tal de travessar el Túnel de 

Vielha. Així arribarem a la Val d´Aran (tot i que políticament ja haurem entrat a la boca 

sud del túnel, però no geogràficament). En arribar a la val, ens caldrà començar a baixar, 

fins trobar per l´esquerra el camí que ascendeix cap el Güell d´Hornos i després cap al Lac 

i a la Mina deth Horo.  Així, ens caldrà agafar aquest camí, per tal de fer la darrera aturada 

d´aquest recorregut.   

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI 

 

Com ja és habitual, a continuació veurem una sèrie de "parades" o "estacions", en 

cada una de les quals es farà una breu descripció dels principals trets geològics o 

mineralògics (segons els casos).  

 

En totes elles es farà esment (entre parèntesi) del full del "Mapa Topográfico" a 

escala 1:50.000, on es troba situat l'indret. En aquest itinerari, seran solament el fulls 180 ( 
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o de Benasc) i 213 (o de Pont de Suert / Bissaurri). Així doncs, la relació general ordenada 

de les parades que composen aquest itinerari, és la següent: 

 

 

PARADA 1. CARRETERA DE ANETO A LLAUSET, (Aneto, terme 

municipal de Montanui, comarca de la Ribagorza). (Full 180).  
 

El recorregut de l´itinerari el començarem a la cruïlla (de la carretera nacional N 

– 230), des d´on surten les carreteres cap a Senet (creuant el riu, per la part catalana) i 

cap al poble d´Aneto (per on ara estem, a la part aragonesa). És a dir: estem situats per 

les immediacions de la frontera entre la comarca catalana de l´Alta Ribagorça i la 

comarca aragonesa de la Ribagorza. En qualsevol cas, nosaltres anirem cap a aquesta 

darrera part, cap el poble d´Aneto. Més endavant, després de sobrepassar-lo, farem una 

nova aturada, just després d’una corba. Així, des de la parada anterior, haurem 

recorregut prop de 3 Km. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials paleozoics que 

formen part de la denominada Unitat dels Apilaments de la Zona Axial Pirinenca. Així, 

haurem trobat afloraments dels materials del Devonià i de l´Ordovicià, fonamentalment. 

També, haurem trobat abundants afloraments del Cenozoic Superior (del Pleistocè i de 

l´Holocè). Aquests materials detrítics cobreixen als anteriors, tot formant part dels 

depòsits de morrenes glacials. Els haurem vist prop de la carretera i por sobre del abans 

esmentat.  

 

Per d’altra banda des de l´indret on ara som, mirant cap a llevant (cap a la part 

catalana, cap els voltants del poble de Senet), veurem un espectacular esfondrament, el 

qual es va produir cap a principis de l’any 1907. Aquest esfondrament es va produir a 

una zona molt propera a la població de Senet, al sud de la mateixa. FOTOGRAFIA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Restes de l’esllavissada de l’any 1907 a la part catalana de la Vall de Barrabés 
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Tanmateix, prop de l’emplaçament actual d’aquest poble, es va produir un 

fenomen similar a l’any 1424. Com a conseqüència d’una esllavissada va quedar el 

poble destruït. Molt més tard, cap a mitjans del segle XX, es van tindre que modificar 

diferents torrents, amb la finalitat de preveure possibles esllavissaments. Això, ho 

veurem a la propera aturada. 

 

 

PARADA 2. IMMEDIACIONS DE SENET, PONT SOBRE LA 

NOGUERA RIBAGORÇANA, (Senet, actualment és del terme municipal de 

Vilaller, comarca de l´Alta Ribagorça). (Full 180).  
 

Després de realitzar la parada anterior, cal retornar cap a la cruïlla de la carretera N 

– 230, per on hem començat aquest recorregut. En arribar-hi, ens caldrà agafar la carretera 

local que es dirigeix cap al proper poble de Senet. En arribar al pont sobre la Noguera 

Ribagorçana, farem una nova aturada. Així, haurem recorregut uns 4´5 Km des de la 

parada anterior. 

 

En aquest recorregut, hem tornat a trobar els materials esmentats a l´aturada 

anterior. Tot i això, sovint s´han fet palesos els materials neògens del Pleistocè i de 

l´Holocè, els quals cobreixen als materials paleozoics de la Zona d´Apilaments Antiformes 

de la Zona Axial Pirinenca, per on estem situats. Aquests terrenys neògens, molt detrítics, 

son per aquests indrets d´origen fluvial i glacial, segons els indrets. 

 

Des d´aquest indret, mirant cap el Barranc de la Baixada, es fan paleses un conjunt 

de preses, situades a la seva vall per tal d´evitar inundacions i esllavissades. Cal tenir en 

compte que aquest barranc ja s´ha desbordat en diverses ocasions, amb conseqüències 

generalment greus per a la població de Senet. FOTOGRAFIA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

Aspectes de les preses situades al Barranc de la Baixada, per tal d´evitar els perills 

d´inundacions i esllavissades sobre el poble de Senet 
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 Per d´altra banda, des d´aquest indret, cap al WNW del poble, es poden veure 

restes de les destrosses produïdes a l´any 1632, per una esllavissada, que va destruït 

bona part del poble de Senet. Això, va obligar a canviar la situació del poble, refent-lo 

quasi totalment, a l´indret on es troba ara situat, a poc més de 1 Km de l´antiga situació. 

 

 

PARADA 3. MINES DE FERRO DE SENET (Senet, actualment és del 

terme municipal de Vilaller, comarca de l´Alta Ribagorça). (Full 180).  
 

Des de les parades anteriors, caldrà retornar a la carretera N-230 per tal de 

continuar el recorregut, seguint aquesta carretera cap el Nord. Així, anirem pujant 

momentàniament fins arribar a la Pressa de Moralets i a l´Embassament de Senet.  A partir 

d´aquest indret la carretera planejarà. Finalment, a uns 2 Km de la pressa, farem una nova 

aturada a la vora de la carretera, prop d´una escombrera minera, la qual es fa força palesa 

pels seus colors ocres. Així, aquí farem una nova aturada, a uns 4´5 Km de l´anterior. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials paleozoics dels 

que hem parlat anteriorment. Així, haurem trobat afloraments dels terrenys de l´Ordovicià, 

del Silurià i del Devonià. Tanmateix, haurem vist freqüents encavalcaments entre aquests 

materials, propis de la Zona d´Apilaments Antiformes de la Zona Axial, per on estem 

situats en aquest indret. ESQUEMA 1. 

 

 
 

ESQUEMA 1. PARADA 3 

Fragment del mapa geològic de la zona. Extret del Mapa Geològic de catalunya, del ICGC 

 

 Pel que fa a les mines, cal dir que es troben sobre una mineralització associada a 

skarn, que es localitza al contacte entre unes calcàries del Devonià i les granodiorites de la 

Maladeta. Efectivament, en aquest indret els materials granítics del Carbonífer 

encavalquen als carbonatats del Devonià, com es fa palès a l´esquema geològic anterior. 

 

Pel  que fa a les mineralitzacions, cal dir que són fonamentalment de ferro, amb 

presència de: PIRROTINA, MAGHEMITA i MAGNETITA. Aquest darrer és el mineral 

que es va intentar explotar. A més a més dels minerals anteriors, també es troben: 

ACTINOLITA, HEDENBERGITA i GRANATS. Tanmateix, per alteració de la 

PIRROTINA, hi ha força GOETHITA (limonítica) a l´escombrera. Finalment, cal dir que 

les explotacions mineres es redueixen a una galeria esfondrada i a l´escombrera que es 

troba al costat de la carretera. 
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PARADA 4 - CONDICIONAL. BOCA SUD DETH TUNEL DE VIELHA, 

(terme municipal de Vielha, comarca de la Val d’Aran). (Full 180). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal continuar cap el Nord, per la 

carretera nacional N – 230. Així, anirem arribant a les immediacions del Túnel de Vielha. 

En arribar, ens caldrà passar per sobre del túnel (per sobre de la Boca Sud deth Túnel de 

Vielha, per tal d´agafar el camí que remunta la vall de la Noguera Ribagorçana, anant 

cap a Molières.  Poc després d´agafar aquest camí, farem una nova aturada, al costat 

mateix del túnel. Així, des de la parada anterior, haurem recorregut poc més de 5 Km 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials paleozoics (del 

Carbonífer, concretament), els quals formen part de la Zona d’Apilaments Antiformes de 

la Zona Axial Pirinenca. Així, haurem anat trobant afloraments dels materials granítics i 

granodiorítics per arreu. Aquests materials són els que es troben a l´indret de l´aturada, 

per on es fan força paleses les granodiorites de Molleres, les qual s´estenen més 

amplament cap a ponent d´on ara ens trobem. 

 

En aquest indret es fan paleses mineralitzacions filonianes d´ANATASA i QUARS, 

amb indicis de RUTÍL. entre els materials esquistosos de l´Ordovicià. Aquestes 

mineralitzacions es troben entre els materials estrets en fer el túnel, i es troben entre el 

runam, situat a l´esquerra, entre el túnel i el riu. Precisament, aquests esquistos no afloren 

a l´indret de l´aturada.  

 

 

PARADA 5 - CONDICIONAL. MINA DE COURE DE MOLIÈRES, (terme 

municipal de Vielha, comarca de la Val d’Aran). (Full 180). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal continuar cap a ponent, pel camí que 

remunta la vall de Noguera Ribagorçana, anant cap a Molières.  A uns 3 Km de la parada 

anterior, en podem fer una altra, a una antiga mina de coure, situada a l´altra banda del 

riu. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments de les granodiorites que hem 

esmentat anteriorment. Precisament, la mineralització explotada, és de caràcter filonià i 

encaixa entre aquests materials. Així, en aquest lloc es fa palesa la presència de 

CALCOPIRITA, alterada a ATZURITA i a MALAQUITA. També es força abundant el 

QUARS. Finalment, pel que fa a les labors mineres, cal dir que no van ésser gaire 

importants. 

 

 

PARADA 6. GÜELL D´HORNOS, PLETA DE NÈRE, (terme municipal de 

Vielha, comarca de la Val d’Aran). (Full 148). 
 

Des de les parades anteriors, caldrà retornar a la carretera N-230 per tal de travessar 

el Túnel de Vielha. En arribar a la Boca Nord deth Túnel de Vielha, ens caldrà seguir 

encara un parell de Km per la carretera, sobrepassant l´Arriu Nère . Després d´una corba, 

ens caldrà agafar un trencall per l´esquerra, el qual condueix cap a Borda deth Sabatèr, 

arribant a una tartera, que baixa fins a l´Arriu Nère. Aquí farem la darrera aturada del 

recorregut, a uns 8 Km de l´anterior. 
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 En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials paleozoics 

esmentats anteriorment. Efectivament, estem dintre de la Zona d´Apilaments Antiformes de 

la Zona Axial Pirinenca, com al llarg de tot el recorregut de l´itinerari. Així, inicialment, 

haurem trobat afloraments dels materials granítics i granodiorítics del Carbonífer. Tot i 

així, prop de la sortida del túnel, s´hauran fet palesos afloraments den les calcàries del 

Devonià i també dels esquistos de l’Ordovicià. Aquests darrers són els que es troben a 

l´indret de la present aturada. 

 

Aquí, entre aquests materials es fan paleses interessants cristal·litzacions 

d´ANATASA, la qual apareix en paragènesi amb QUARS i CLORITA. També apareixen 

indicis de RUTIL, entre altres minerals. Aquestes cristal·litzacions es relaciones amb 

mineralitzacions filonianes, encaixades entre els materials de l´Ordovicià, travessats per 

pòrfirs granítics. 

 

També, hi ha mineralitzacions secundàries de coure, les quals encaixen entre els 

nivells d´esquistos. Així es fan presents alteracions d´ATZIRITA i de MALAQUITA. 

Molt ocasionalment és fa lesa la CALCOPIRITA: 

 

Cal dir, finalment, que les cristal·litzacions d´ANATASA es fan força paleses a la 

tartera (de la que hem parlat anteriorment), fent-se molt palesa en caure la tarda, per la 

incidència de la llum del Sol, sobre els fragments de la tartera.  

 

Pel que fa al cristall d´ANATASA, cal dir que són de poca mida (menys de 1 mm), 

però molt vistosos, amb un clar hàbit prismàtic. Normalment es troben sobre QUARS (el 

qual de vegades també està força ben cristal·litzat). FOTOGRAFIES 3 i 4. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 6 

Aspecte d´un cristall d´ANATASA, sobre QUARS 

Fotografia estreta de la publicació MTI Bloc. Les fotos són de Carlos González Bargueño 
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FOTOGRAFIA 4. PARADA 6 

Un altre aspecte d´un cristall d´ANATASA, sobre QUARS 

Fotografia estreta de la publicació MTI Bloc. Les fotos són de Carlos González Bargueño 

 
 

PARADA 7 - CONDICIONAL. LAC  DETH HORO, (terme municipal de 

Vielha, comarca de la Val d’Aran). (Full 148). 
 

Després de fer la darrera aturada, cal arribar a la Pleta d´Hornos, per tal de 

continuar el camí ascendent (ara a peu) cap al Lac deth Horo. En arribar a aquest lloc, 

despès d´un ascens de quasi 500 metres, en uns 3 Km, farem una nova aturada. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a 

l´aturada anterior. Així, haurem vist materials carbonatats del Devonià així com nivells 

d´esquistos de l´Ordovicià. Também haurem trobat afloraments dels granits i 

granodiorites carboníferes. Així, com als anteriors recorreguts, haurem estat sempre 

dintre de la Zona d´Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca. 

 

 Per d´altra banda, en aquest recorregut, des de la Pleta d´Hornos, per on acaba 

la pista transitable, haurem anat trobant els materials que formen part de la gran 

tartera que ja hem vist a l´aturada anterior. 

 

 Precissament, en aquesta tartera, al llarg de quasi tot el recorregut, s´han anat 

fent paleses les cristal·litzacions d´ANATASA i dels altres minerals que hem vist a 

l´aturada anterior. Cal dir que la caminada per aquesta tartera es fa força dificil, tot i 

que alhora pot ser profitosa, ja que es van trobant els minerals acabats d´esmentar; 

així com els esmentats a l´anterior aturada. 

 

 Finalment, cal dir que en arribar a aquest indret es fa palesa una visió 



38 
 

extrordinària (però poc coneguda, de la Val dera Aran). Així, en primer terme es pot 

veure el Lac deth Horo, d´una considerable bellessa, tot i que petit. FOTOGRAFIA 5. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 7 

El Lac deth Horo, amb l´Enforcanada al fons 

Fotografia estreta de la publicació MTI Bloc. Les fotos són de Carlos González Bargueño 

 
 

PARADA 8 - CONDICIONAL. MINA DETH HORO, (terme municipal de 

Vielha, comarca de la Val d’Aran). (Full 148). 
 

Després de fer la darrera aturada, cal arribar a la Mina deth Horo. Així, des de la 

parada anterior, cal continuar cap amunt per la vall de l´Arriu Nère, just per on anem 

pujant. A poca distància de la parada anterior, per sobre del llac, arribarem a una antiga 

explotació minera. Aquí, farem una nova aturada, a uns 50 metres de desnivell i a uns 0´3 

Km de la parada anteriorment realitzada. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials paleozoics 

esmentats anteriorment. Així, haurem vist afloraments dels materials paleozoics del 

Devonià (amb nivells carbonatats) i de l´Ordovicià (amb nivells esquistosos). Tanmateix, 

haurem trobat afloraments dels granits i de les granodiorites del Carbonífer. És a dir: en 

tot aquest trajecte, hem estat situats dintre de la denominada la Zona d´Apilaments 

Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, per on estem situats des de l´inici del 

recorregut. 

 

Per d´altra banda, en arribar a aquest lloc, s´haurà fet ben palesa una antiga 

explotació minera. Efectivament, en aquest lloc es van explotar unes antigues 

mineralitzacions de mineralitzacions de coure. Aquestes són de característiques 

filonianes; trobant-se encaixades entre els materials paleozoics. 

 

La mineralització es de minerals de coure, fonamentalment. Així, entre els 
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minerals de coure, cal parlar de la preseència de CALCOPIRITA, ATZURITA i 

MALAQUITA. Entre altres minerals presents, també es troba la PIRITA; així com els 

seus minerals d´alteració, com la GOETHITA (en forma de limonita). 

 

Pel que que fa a l´explotació, cal dir que es redueix a un socavo, el qual es 

troba normalment ple de neu i de gel. FOTOGRAFIA 6. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 8 

Un aspecte del socavó de l´antiga explotació minera. Mina deth Horo, Vielha 

 
 

EN AQUEST DARRER INDRET FINALITZA L'ITINERARI 

 

_____________________________________________________________ 
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RECORREGUT DE RECERCA DE GEOLÒGICA I 

MINERALÒGICA PER LA COMARCA DE L´ALTA 

RIBAGORÇA: DES DEL PONT DE SUERT, A LES 

MINES DE MALPÀS, A PERANERA I A ERTA  
 

 

Por Josep M. MATA – PERELLÓ y Joaquim SANZ BALAGUÉ  

 

 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 
 

Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si 

es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En 

cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS. 

 

També cal fer esment, de que alguns trams del recorregut es faran per camins en 

mal estat de conservació, per la qual cosa serà millor fer-los a peu. Aquest és el cas del 

camí d´aproximació cap a les Mines de Malpàs. Tanmateix és el cas d´aproximació al 

poble d´Eta, cap a la fi del recorregut. 

  

En qualsevol cas, i com és natural, cal tenir sempre una cura molt especial de 

respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut de l´itinerari.  

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta ocasió, la totalitat del present recorregut de l´itinerari discorrerà pel 

Sistema Pirinenc (i més concretament per la denominada Unitat de les Nogueres així com 

pel Mantell de Bóixols, en alguns dels primers trams del recorregut de l´itinerari.  

 

Així, el recorregut s´iniciarà al Pont de Suert, per anar després a les conegudes 

Mines de Malpàs, situades dintre de la Unitat de les Nogueres. En bona part dels primers 

trams d´aquest recorregut, circularem per la zona de contacte entre la unitat acabada 

d´esmentar (que es situarà al Nord) i el Mantell de Bóixols, el qual quedarà situat al Sud; 

això es farà palès al recorregut entre el Pont de Suert i el trencall de Malpàs, tot recorrent la 

carretera N – 260. Així, al Nord d´aquest tram del recorregut, es fan palesos afloraments 

dels materials triàsics del Keuper (especialment guixos, argiles i ofites); mentre que al Sud, 

es fan palesos els materials carbonatats del Cretàcic. 

 

A partir d´aquí, el recorregut s´anirà endinsant dintre del Mantell de la Unitat de 

les Nogueres, en la resta del recorregut de l´itinerari, fins arribar a les immediacions d´Erta. 

Tot i això, en els darrers trams, el recorregut s´aproximarà molt a la Unitat d´Apilaments 

Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, que no s´arribarà a tallar en cap indret del 

recorregut. Així, en aquests trams del recorregut, haurem trobat afloraments del Triàsic 
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Superior (del Keuper) amb guixos, argiles i ofites; afloraments del Permotries (amb gresos 

rogencs i roques volcàniques); afloraments del Carbonífer (fonamentalment amb esquistos 

i carbons); afloraments del Devonià (amb nivells carbonatats) i tanmateix afloraments del 

Silurià (amb pissarres negres, piritoses i grafitoses). 

  

Per d´altra banda, el recorregut s´efectuarà íntegrament dintre de la comarca de 

l´Alta Ribagorça (i més concretament, sols pel terme del Pont de Suert). Així, començarà 

prop del propi poble del Pont de Suert,  finalitzant prop del poblet d´Erta, a l´extrem 

septentrional de la comarca. 

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS D´AQUEST  ITINERARI 

  

Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari, es poden 

concretar en els  següents aspectes generals: 

 

1.- Observació dels materials paleozoics (del Devonià, Carbonífer i Permià) i dels 

mesozoics (del Triàsic) que formen part de la Unitat del Mantell de les Nogueres. Hi 

transitarem per ells entre el Pont de Suert i les Mines de Malpàs. I també entre aquestes i 

les immediacions d´Erta. 

 

2.- Observació i descripció dels materials secundaris (del Cretàcic), que formen 

part del Mantell de Bóixols (concretament de la Serra de Sant Gervasi), per on transitarem 

entre el Pont de Suert i el pont del riu Peranera de la carretera N – 260. En aquest 

recorregut, aquests materials ens quedaran al Sud.   

 

3.- Observació del contacte entre les unitats geològiques acabades d´esmentar, i de 

les relacions entre elles. Generalment, es tracta d´un encavalcament de la Unitat del 

Mantell de les Nogueres, sobre el Mantell de Bóixols. 

 

4.- Reconeixement de diverses mineralitzacions, que anirem trobant al llarg del 

recorregut. Aquestes, d´acord amb el sentit de la marxa, seran les següents: 

4A) de les mineralitzacions calcosilicatades associades als afloraments d´ofites, les 

veurem al Pont de Suert i a Malpàs, dintre del Mantell de les Nogueres, entre els 

afloraments triàsics del Keuper. 

4B) les mineralitzacions ferruginoses associades a alteracions de pirites, les veurem a 

Malpàs. Es troben associades a nivells carbonosos del Carbonífer del Mantell de les 

Nogueres 

 

5.- Estudi de les explotacions mineres associades amb les mineralitzacions 

anteriorment esmentades. 

                                                                                                

 6. – Visió de l´impacte produït sobre el Medi Natural, com a conseqüència de les 

explotacions mineres anteriors. I, tanmateix de la restauració del mateix. 

7.- Valorització del diferents indrets del Patrimoni Geològic i Miner que anem 

trobant al llarg del recorregut.  Dintre del Patrimoni Geològic, cal parlar de les 

mineralitzacions associades a ofites. I dintre del Patrimoni Miner, cal fer esment de tot el 

relacionat amb les Mines de Malpàs. 
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ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 
 

Per la nostra banda, no tenim cap antecedent bibliogràfic relatiu a la totalitat del 

recorregut d´aquest itinerari. Hi ha, però, diversos antecedents parcials, relatius als darrers 

trams del recorregut. Entre aquests, farem esment dels següents: MATA-PERELLÓ (1995, 

1996a, 1996b, 1998, 2000, 2001, 2002, 2013a, 2013b i 2013c). També cal fer esment del 

treball de MATA-PEERELLÓ i MATA LLEONART (2000). Un altres antecedents molt 

recents són els de MATA – PERELLÓ i SANZ BALAGÉ (2014a i 2014b). 

 

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions situades a les comarques per les 

quals discorre l´itinerari, farem esment d´uns altres treballs nostres; concretament de 

MATA-PERELLÓ (1990a, 1990b, 1991 i 1992) i de MATA-PERELLÓ i SANZ 

BALAGUÉ (1988 i 1993). En aquest sentit, també farem esment de l´important treball de 

MAESTRE (1845). 

 

I, finalment, pel que fa a l´estructura geològica de la zona per la qual discorre 

l´itinerari, farem esment dels treballs generalistes de: GUIMERÀ et altri (1982)  i de RIBA 

et altri (1976), tots dos referents al conjunt dels Països Catalans. 

 

Tots aquests treballs i d´altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a l´apartat 

dedicat a la BIBLIOGRAFIA ESMENTADA.  

 

 

 

RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

Així, el recorregut de l´itinerari, s´iniciarà per les immediacions del poble del Pont 

de Suert, per on es farà la primera aturada, a la bora de la carretera de doble denominació, 

N – 260 / N - 230  

 

Tot seguit, es continuarà per la carretera N – 260, fins a trobar la Vall de Malpàs. A 

partir d´aquí, es segura per la carretera local L – 5212, la qual remunta el riu Peranera., per 

tal d´anar cap a  les Mines de Malpàs. En aquest indret ja s´efectuarà una nova aturada.  

Després, per la carretera local L – 5212, s´anirà cap el pont del riu Peranera (o Noguera de 

Peranera), per la carretera nacional N – 260, on hi ha la cruïlla de carreteres. Poc abans 

d´arribar-hi, es farà una nova aturada. 

 

 Posteriorment, el recorregut es dirigirà cap a les immediacions del poble de 

Castellars, des d´on s´anirà cap a les proximitats de  Peranera. Finalment, el recorregut es 

dirigirà cap a la localitat d´Erta, per on finalitzarà. En aquest tram del recorregut, entre les 

Mines de Malpàs i la darrera població esmentada, es realitzaran diverses aturades, 

finalitzant el recorregut prop d´Erta.   

  

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

 Com de costum, estructurarem el recorregut de l´itinerari en una sèrie de 

PARADES, que tot seguit anirem veient. En cadascuna d´aquestes aturades farem un breu 
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comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui).  Per d´altra banda, en cada cas 

indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic on es troba l´aturada.  

 

 Per fer-ho, utilitzarem els fulls editats per l´Instituto Geográfico y Catastral de 

España, publicats a l´escala de 1:50.000. En aquest cas, els fulls seran els dos següents: 

213 (o del Pont de Suert) i 214 (dit de Sort).  

 

 Així doncs, la relació de les aturades que composen el recorregut d´aquest itinerari, 

és la següent: 

 

 

PARADA 1. ANTIGUES EXPLOTACIONS D’OFITES DEL PONT DE 

SUERT, (terme municipal del Pont de Suert, comarca de l´Alta Ribagorça). 

(full 213).  
 

Tot i que el recorregut el començarem a la cruïlla de la carretera  N – 230 / N – 

260, amb la carretera L – 500 (que baixa de la Vall de Boí), ens caldrà anar cap al Sud,  

cap al Pont de Suert. A menys de 1Km del poble i a uns 3 de l´inici del recorregut, ens 

caldrà fer una aturada.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Explotació d´ofites del Pont de Suert 

 

En aquest recorregut, hem trobat inicialment els materials paleozoics del Devonià, 

que aquí formen part del Mantell de les Nogueres. Més avall haurem trobat afloraments 

dels materials mesozoics del Triàsic i del Cretàcic, tot i que predominaran ostensiblement 

els primers. Entre els del triàsic inicialment trobarem els gresos rogencs del Permotries i 

alguns trams carbonatats del Muschelkalk, Posteriorment els trams d’argiles i guixos del 

Keuper. Entre aquests materials també trobarem afloraments d’ofites. Tots aquests 
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materials formen part de la Unitat del Mantell de la Zona de les Nogueres, on ens trobem 

ara situats, entre afloraments de les ofites triàsiques.  

 

En aquest indret es fa força palès un interessat aflorament de les esmentades ofites 

del triàsic. En aquest indret han estat explotades, per tal de triturar-les i poder ésser 

emprades com a àrids per a la construcció.  

 
 

PARADA 2 - CONDICIONAL. PLANTA D’PROFITAMENT D´ÀRIDS 

DEL PONT DE SUERT, (terme municipal del Pont de Suert, comarca de 

l´Alta Ribagorça). (Full 213). 
 

 Després de fer la parada anterior, cal acabar de baixar cap al Pont de Suert, 

travessant-lo. A la sortida de la població, es trobarà la cruïlla d´on es separen les dues 

carreteres ara unides: la N-230 i la N-260. Nosaltres seguirem aquesta darrera, però al 

poc d’agafar-la farem una nova parada, a uns 2 Km de l’anterior. 

 

 En aquest breu recorregut, hem continuat trobant els materials esmentats a la 

parada anterior, els quals pertanyen a la Unitat del Mantell de la Zona de les Nogueres, 

en la qual continuem situats. En aquest indret, hi ha una planta de tractament d’àrids. 

Abans hi havia una extracció, però a l’actualitat els àrids procedeixen d’altres indret, i 

aquí són triturats i classificats.  FOTOGRAFIA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

Planta de tractament d´àrids del Pont de Suert. Fotografia del 2004 

 

 

PARADA 3. INICI DE LA CARRETERA LOCAL A MALPÀS, PONTET 

SOBRE EL RIU PERANERA, (antic terme de Malpàs i actualment del terme 

del Pont de Suert, comarca de l´Alta Ribagorça). (Full 213). 
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Des de la parada anterior, cal continuar per la carretera N-260 (la qual es dirigeix 

cap a la Pobla de Segur). En arribar a la cruïlla amb la carretera de Malpàs (que ve per 

l’esquerra), farem una nova aturada, a uns 9 Km de l’anterior. Aquesta aturada la farem, en 

realitat a uns 0,2 Km de la cruïlla, després d´agafar la carretera local L – 5212. 

 

En aquest recorregut hem anat trobant els materials esmentats a les parades 

anteriors. Tot i així, en aquest tram haurem per entre el contacte entre la Unitat de Bóixols i 

la Unitat de les Nogueres, tot i que nosaltres haurem estat sempre dintre d´aquesta segona 

unitat esmentada.  

 

Així, el Mantell de Bóixols de la Unitat de Bóixols, ens quedarà al Sud d´on ara ens 

trobem situats. En els darrers dos-cents metres, hem trobat els materials del Triàsic 

Superior, del Keuper. Així, es fàcil veure trams d’argiles guixoses i afloraments d’ofites, 

com a l´indret de l´aturada. FOTOGRAFIA 3.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3 

Aflorament de les ofites, al costat del riu Paranyera, prop de Malpàs. Agost del 2013 

 

En aquest indret hi ha un aflorament dels materials del Keuper, amb nivells de 

guixos i d’argiles. I també amb la presència d’un important aflorament d’ofites. 

Precisament, en aquestes darreres es fa palesa l’existència de cristal·litzacions d´EPIDOT 

(d’aspecte microcristal·lí i d’un intens color verd) i de PREHNITA (d’aspecte globular, i 

molt ben cristal·litzada). També cal fer esment de la presència de petits cristalls de 

PIRITA, entre l’epidot. Ocasionalment, també s´han trobat mostres de CALCOPIRITA i 

de MALAQUITA.  

 

Per d’altra banda, entre els nivells guixosos i argilosos, es troben petits cristallets 

de GIOBERTITA (fosca) i de QUARS (rogenc, en forma de Jacints de Compostel·là), 

juntament amb el GUIX i amb el CAOLÍ.  
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PARADA 4. MINES DE MALPÀS. TREMUGES I FERROCARRILS,  

(Erill-Castell, antic terme de Malpàs, i actual del de Pont de Suert, comarca 

de l´Alta Ribagorça). (Full 213).  
 

Des de la parada anterior, cal fer una petita fillola, per tal d’anar cap a les antigues 

"Mines de Malpàs". Per anar-hi cal continuar per la carretera local que es dirigeix a 

Malpàs. Des d’aquest poble es continuarà cap a les esmentades mines (que va explotar 

l’empresa MIPSA), les quals es troben situades als peus de l’antic poble d´Erill-Castell, i 

enfront del de Peranera. Així farem un recorregut proper als 4 Km. 

 

En aquest indret hi ha unes antigues explotacions carbonoses, a les quals 

s’aprofitaven uns importants nivells d’hulles incloses entre els materials del Carbonífer, 

que pertanyen a la Formació Malpàs. Aquests materials es troben situats al Mantell de les 

Nogueres. 

 

Entre les hulles es troben diverses mineralitzacions eminentment ferruginoses, amb 

presència de: MARCASSITA. MELNIKOWITA (indicis), PIRITA (abundant, i sovint ben 

cristal·litzada), GOETHITA (limonítica), HEMATITES (poc abundant), SIDERITA 

(indicis), MELANTERITA i SIDEROTÍL.  Amb els anteriors, també es troben altres 

minerals com: SOFRE (indicis), CALCITA, GUIX, CAOLINITA i QUARS, entre altres. 

 

 També cal fer esment de l’important patrimoni miner que hi ha en aquest indret: 

galeries, antigues instal·lacions dels carregadors, pontets dels ferrocarrils miners. Tot i el 

seu valor, a l’actualitat es troben en un avançat procés de degradació, fent-se força evident 

que cal una acció decidida per tal de salvaguardar aquest patrimoni. FOTOGRA. 4, 5 i 6. 

 

  
FOTOGRAFIA 4. PARADA 4 

Un dels túnels dels ferrocarrils miners de les 

mines de Malpàs,  Abril 2007 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 4 

Base d´un dels ponts, per on circulava la línia 

fèrria, que anava de les mines cap a les 

tremuges. externes Abril 2007 
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FOTOGRAFIA 6. PARADA 4 

Un aspecte de les tremuges de les Mines de Malpàs 

 

Finalment, cal dir que les darreres explotacions, situades en aquest indret, es van 

tancar a finals dels anys seixanta, just després de la construcció de les grans presses situades 

al llarg del Noguera Ribagorçana. També, cal dir que aquestes mines eren les més 

importants de la denominada Conca Hullera de Malpàs, que s’estén per diverses localitats 

de l´Alta Ribagorça (Avellanos, Erill-Castell, Sas i Vilancos), i també del Pallars Jussà (a 

Erdo, Guiró i Oveix).  

 

Tanmateix cal dir, que a l´altra banda del riu hi havia unes altres tremuges internes, 

just prop d´on sortia el telefèric que conduïa el carbó de Malpàs cap a Seniu i cap a la 

Cimentera de Xerallo, on s´utilitzava com a combustible. FOTOGRAFIES 7 i 8. 

 

  
FOTOGRAFIA 7. PARADA 4 

Restes de les tremuges internes de les Mines de 

Malpàs  Juny 2009 

FOTOGRAFIA 8. PARADA 4 

Tremuges internes de les Mines de Malpàs  

Juny 2009 
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Prop d´aquestes tremuges hi havia la casa d´administració de l´empresa minera i un 

interessant pont que creuava el riu Peranera. Per aquest pont s´iniciava la línia fèrria de la 

que hem parlat abans. FOTOGRAFIES 9 i 10. 

 

  
FOTOGRAFIA 9. PARADA 4 

Un aspecte actual del edifici de les oficines 

de  les Mines de Malpàs. Juliol 2002 

FOTOGRAFIA 10. PARADA 4 

Un aspecte actual del pont per on 

s´iniciava la línia fèrria de les Mines de 

Malpàs. Juliol 2002 

 

Finalment, cal dir que les darreres explotacions, situades en aquest indret, es van 

tancar a finals dels anys seixanta, just després de la construcció de les grans presses 

situades al llarg del Noguera Ribagorçana. 

 

 

PARADA 5. MINES DE MALPÀS, CARRETERA CAP AL POBLET 

D´ERILL CASTELL , (Erill-Castell, antic terme de Malpàs, i actual del de 

Pont de Suert, comarca de l´Alta Ribagorça). (Full 213).  
 

Després de realitzar la parada anterior, cal fer un breu recorregut pel camí que 

condueix cap el poble d´Erill Castell  (el qual coincidia amb el camí antic cap el poblet de 

Peranera, tots dos es troben aturonats sobre la vall del riu de Peranera (o Noguera de 

Peranera).  Així, agafant aquest camí,  menys de 0´3 Km de la parada anterior, en podem 

realitzar una altra aturada. 

 

En aquest recorregut, inicialment hem anat veient edificis de les antigues 

explotacions mineres. Aquestes es troben força enrunades a la vora del camí i del riu 

Peranera, que estem remuntant.  

 

Tanmateix, hem anat trobant afloraments dels materials carbonosos del Permià i 

del Carbonífer.  Efectivament, aquest aflorament dels materials del Carbonífer Superior y 

del Pèrmic, es troba al bell mig de la Unitat de les Nogueres. Sovint es veuen escombreres 

de les antigues explotacions. Cal dir que es tracta d´aforaments d´una gran bellesa, per la 

conjunció dels colors rojos i negres, enmig de la vegetació verda. FOTOGRAFIA 11 i 12. 

 

També cal dir que molt prop d´aquest indret hi ha un aflorament de roques 

volcàniques, les quals corresponen als Permià. Aquestes roques les veurem a les properes 

aturades, des de lluny. 
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FOTOGRAFIA 11. PARADA 5 

Una de les antigues escombreres. Abril 2000 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 12. PARADA 5 

Afloraments dels materials del Carbonífer. Camí d´Erill Castell. Abril 2000 
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PARADA 6 - CONDICIONAL. COLL DE PERANERA, (Peranera, 

actualment és del terme municipal de Pont de Suert i antigament era del 

terme de Malpàs, comarca de l´Alta Ribagorça). (Full 214). 
 

Des de la parada anterior, cal fer un nou recorregut, per tal d´arribar a les 

immediacions del poble Castellars (per on no arribarem a passar) i posteriorment cap a 

les proximitats de Peranera, situat enfront d´Erill – Castell, a l´altra banda de la vall del 

riu Peranera. Així, arribarem a  les immediacions del Coll de Peranera. En arribar-hi, 

podem fer una nova aturada, després d´un recorregut proper als 5 – 6 Km, 

aproximadament, des de la parada anterior.  

 

En aquest recorregut, bona part del qual s´ha anat fent de baixada, hem estat 

circulant sempre dintre del Mantell de les Nogueres. En principi, haurem trobat els 

afloraments dels materials del Permotries i del triàsic. Així, prop de Castellars s´hauran 

fet palesos els afloraments dels guixos i de les argiles triàsiques del Keuper. Tanmateix, 

prop de la carretera, es fan palesos afloraments de les ofites del Keuper. Per d´altra 

banda ara haurem vist afloraments dels materials del Permotries i del carbonífer. Tot i 

així, en aquest indret, haurem sobrepassat l´encavalcament de Peranera, similar i paral·lel 

a l´encavalcament de Sas, que veurem a l´aturada següent.  

 

 

PARADA 7 . COLL DE FADES , (Sas i Peranera; el primer actualment és 

del terme de Sarroca de Bellera, del Pallars Jussà i abans era del terme de 

Benes, de l´alta Ribagorça; el segon es  actualment és del terme municipal de 

Pont de Suert i antigament era del terme de Malpàs, comarca de l´Alta 

Ribagorça). (Full 214). 
,  

Des de la parada anterior, cal continuar ara el Nord, per la pista forestal que va 

conduint cap a Erta. En arribar a les immediacions del Coll de Fades, podem realitzar una 

nova aturada, després d´efectuar un recorregut proper a 1´5 Km, des de la parada realitzada  

anteriorment. 

 

  En aquest recorregut, ens hem mogut en tot moment, dintre del Mantell de les 

Nogueres. En aquest tram trobarem els afloraments dels materials del Permotries i els del 

carbonífer, que són els que apareixen a l´indret de la present aturada. Però ben aviat 

veurem afloraments dels materials del Devonià, Així, ara es fan ben palesos els materials 

carbonatats del Devonià. Aquets són també els materials que apareixen prop de l’indret de 

l´aturada. Tot i així, es fan força evidents ara els trams de gresos rogencs del Permotries. 

Cal dir que en aquest coll, hem sobrepassat l´Encavalcament de Sas 

 

Per d´altra banda en bona part d´aquest recorregut, i tanmateix ara a l´indret on fem 

aquesta aturada, hem gaudit d´una bona observació de les valls del riu Peranera (situada a 

ponent) i del riuet del Port d´Erta (situada a llevant, d´on ara estem situats).  

 

Així, des d´aquest indret, per on efectuem la present aturada, podem efectuar una 

interessant observació de la vall de la Noguera de Peranera (o riu de Peranera), situat al 

nostre Nord. FOTOGRAFIA 13. 
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FOTOGRAFIA 13. PARADA 7 

Un altre aspecte de la vall de la Nogera de Peranera. 

Cap el centre es veu el poble d´Erill – Castell, situat sobre un aflorament de roques volcàniques del 

Permià.  Setembre del 2013 

 

 
 

FOTOGRAFIA 14. PARADA 7 

Un altre aspecte del Coll de Sas, per on discorre l´Encavalcament de Sas. 

A la dreta hi afloren els materials del Permotries i els del carbonifer. I a l´esquerra també, però 

encavalcant als anteriors. Setembre del 2013 
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Igualment, des d´aquest indret, mirant cap a llevant, es pot veure el Coll de Sas, per 

on passa l´Encavalcament de Sas, situat prop del poble del mateix nom. Així, mirant cap a 

l´esmentat coll, es pot observar una repetició dels afloraments dels materials del 

permotries. FOTOGRAFIA 14. 

 

 

PARADA 8. RIUET DEL PORT D´ERTA, (Erta, actualment és del terme 

municipal de Pont de Suert i antigament era del terme de Malpàs, comarca 

de l´Alta Ribagorça). (Full 214). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal continuar cap el Nord, per la pista que 

ens va aproximant cap el petit poblet d´ Erta. Hi podem arribar després de fer un 

recorregut molt proper als 5 Km, des de la parada anterior. Tot i així, la darrera aturada la 

farem abans d´arribar al poble, aproximadament a 1´5 Km del mateix, just en creuar el 

riuet que baixa del Pas d´Erta.  

 

En aquest recorregut, hem circulat dintre del Mantell de la Noguera. Així, haurem 

trobat afloraments dels materials paleozoics; concretament dels materials carbonatats (i 

dels pissarrencs, ocasionalment) del Devonià. Aquests materials carbonatats són els que 

apareixen per l´indret de l´aturada. Tot i que es troben recoberts per materials cenozoics, 

neògens del Pleistocè, de procedència glacial.  

 

En aquest indret, es pot veure el riuet del Port d´Erta, el qual baixa de la coma del 

Port d´Erta, situada dintre del terme de Sarroca de Bellera. Cal dir que aquesta coma és en 

realitat un petit circ glacial, situat a unes 3 hores d´Erta, aigües amunt. FOTOGR. 15 i 16 

 

 
 

FOTOGRAFIA 15. PARADA 8 

Pas d´Erta, entre afloraments de materials del Devonià.  

Al fons es fa evident el Circ d´Erta.  7 d´Agost del 2013 
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FOTOGRAFIA 16. PARADA 8 

Un altre aspecte del Pas d´Erta, entre afloraments de materials del Devonià. 

Com a la fotografia anterior, es fa evident el Circ d´Erta 

 Setembre del 2013 

 

 

Tot i això, en aquest darrer recorregut. ens haurem apropat molt a la Unitat dels 

Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, que apareix al Nord d´on ara som. Cal 

dir que es fa palès al Pas d´Erta, a les dues fotografies anteriors. 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA L´ITINERARI 

 
______________________________________________________________________ 
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RECORREGUT DE RECERCA DE GEOLÒGICA I 

MINERALÒGICA PER LA COMARCA DE L´ALTA 

RIBAGORÇA: DES DE LA CRUÏLLA DE MALPÀS 

AL VIU DE LLEVATA I AL PORT DE PERBES 

 

 

 

Por Josep M. MATA – PERELLÓ y Joaquim SANZ BALAGUÉ  

 

 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 
 

Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si 

es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En 

cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS. 

 

També cal fer esment, de que alguns trams del recorregut es faran per camins en 

mal estat de conservació, per la qual cosa serà millor fer-los a peu. Aquest és el cas del 

camí d´aproximació cap al poble d´Adons. 

  

En qualsevol cas, i com és natural, cal tenir sempre una cura molt especial de 

respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut de l´itinerari.  

 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta ocasió, la totalitat del present recorregut de l´itinerari discorrerà pel 

Sistema Pirinenc (i més concretament per la denominada Unitat de les Nogueres així com 

pel Mantell de Bóixols). De fet, el recorregut transitarà per la zona de contacte entre 

ambdós unitats geològiques, per una extensa zona d’interferències estructurals dintre dels 

Pirineus.  

 

Així, el recorregut s´iniciarà a la cruïlla de la carretera N – 260 amb la ruta L – 

5212 (la que es dirigeix cap a Malpàs).  En aquest indret, ens trobarem dintre la zona de 

contacte entre la Unitat de les Nogueres i el Mantell de Bóixols.  Després, el recorregut es 

dirigirà cap el Sud, cap al poble del Viu de Llevata. Aquest tram ja s´efectuarà dintre de La 

Faiada, que fins a cert punt es pot considerar que pertany al Mantell de Bóixols. 

 

Tot i així, en el recorregut que es farà per entre el Viu de Llevata i la Vall d´Adons, 

es tornarà a entrar momentàniament dintre del  Mantell de la Unitat de les Nogueres, en 

part del trajecte. Després, dintre ja del Mantell de Bóixols, el recorregut finalitzarà molt a 

prop del Port de Perbes i del poble del mateix nom. 
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Per d´altra banda, el recorregut s´efectuarà íntegrament dintre de la comarca de 

l´Alta Ribagorça (i més concretament, sols pel terme del Pont de Suert). Així, començarà 

prop del propi poble del Pont de Suert,  finalitzant prop del poble de Perbes, tot dintre de la 

mateixa comarca. 

 

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS D´AQUEST  ITINERARI 

  

Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari, es poden 

concretar en els  següents aspectes generals: 

 

1.- Observació dels materials paleozoics (del Devonià, Carbonífer i Permià) i dels 

mesozoics (del Triàsic) que formen part de la Unitat del Mantell de les Nogueres. Aquest 

mantell el trobarem a l´inici del recorregut i després a la Vall d´Adons, anant cap el poble 

d´aquest nom en una llenca que s´intrueix al Mantell de Bóixols. Tot i així, en bona part del 

recorregut, estarem a la zona d’interferència estructural entre els dos mantells acabats 

d´esmentar. 

 

2.- Observació i descripció dels materials secundaris (del Cretàcic), que formen 

part del Mantell de Bóixols (concretament de la Serra de Sant Gervasi), per on transitarem 

entre el pont del riu Peranera de la carretera N – 260 i la fi del recorregut, prop del poble de 

Perbes, tret de la llengua de la que hem fet esment a l´apartat anterior. 

 

3.- Observació del contacte entre les unitats geològiques acabades d´esmentar, i de 

les relacions entre elles. Generalment, es tracta d´un encavalcament de la Unitat del 

Mantell de les Nogueres, sobre el Mantell de Bóixols. 

 

4.- Reconeixement de diverses mineralitzacions, que anirem trobant al llarg del 

recorregut. Aquest és el cas de les mineralitzacions ferruginoses de rebliment de cavitats 

d´origen kàrstic. En tot cas, les veurem al Viu de Llevata, entre els materials cretàcics del 

Mantell de Bóixols.  

 

5.- Estudi de les explotacions mineres associades amb les mineralitzacions 

anteriors; i també de les explotacions de roques carbonatades cretàciques, que trobarem 

prop d´Adons, entre els materials del Mantell de Bóixols. 

                                                                                                

 6. – Visió de l´impacte produït sobre el Medi Natural, com a conseqüència de les 

explotacions mineres anteriors. I, tanmateix de la restauració del mateix. 

 

7.- Valorització del diferents indrets del Patrimoni Geològic i Miner que anem 

trobant al llarg del recorregut.  Aquest és el cas de l´Anticlinal de la Serra de Sant Gervasi, 

que veurem prop d´Adons.  

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 
 

Per la nostra banda, no tenim cap antecedent bibliogràfic relatiu a la totalitat del 

recorregut d´aquest itinerari. Hi ha, però, diversos antecedents parcials, relatius als darrers 
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trams del recorregut. Entre aquests, farem esment dels següents: MATA-PERELLÓ (1995, 

1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2013a i 2013b). Un altres antecedent nostres molt recents 

són els de MATA – PERELLÓ i SANZ BALAGÉ (2014a i 2014b). 

 

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions situades a les comarques per les 

quals discorre l´itinerari, farem esment d´uns altres treballs nostres; concretament de 

MATA-PERELLÓ (1990a, 1990b, 1991 i 1992) i de MATA-PERELLÓ i SANZ 

BALAGUÉ (1988 i 1993). En aquest sentit, també farem esment de l´important treball de 

MAESTRE (1845). 

 

I, finalment, pel que fa a l´estructura geològica de la zona per la qual discorre 

l´itinerari, farem esment dels treballs generalistes de: GUIMERÀ et altri (1982)  i de RIBA 

et altri (1976), tots dos referents al conjunt dels Països Catalans. 

 

Tots aquests treballs i d´altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a l´apartat 

dedicat a la BIBLIOGRAFIA ESMENTADA.  

 

 

 

RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

Així, el recorregut de l´itinerari, s´iniciarà per les immediacions del poble de 

Malpàs, concretament a la cruïlla de les carreteres N – 260 i L – 5212, per on es farà la  

primera aturada, concretament prop del pont sobre el Riu Peranera o Noguera de Peranera, 

a la cruïlla acabada d´esmentar. 

 

Després, el recorregut continuarà per l´esmentada carretera N – 260 , ascendint ara 

el Pas de Llevata. En arribar a dalt, al Viu de Llevata, podrà fer-se una nova aturada, si es 

dona el cas. Després es continuarà, fins trobar el trencall d´Adons, que ens caldrà agafar, 

tot fent una nova fillola, amb la finalitat de fer una nova aturada. Poc despès d´arribar a les 

immediacions d´aquest poblet, finalitzarà aquest tram del recorregut del present l´itinerari. 

 

Posteriorment, caldrà retornar a la carretera N – 260, per tal de continuar el 

recorregut, amb la intenció d´apropar-nos al Port de Perbes i al poble del mateix nom. Per 

aquest indret finalitzarà el recorregut de l´itinerari. 

 

  

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

 Com de costum, estructurarem el recorregut de l´itinerari en una sèrie de 

PARADES, que tot seguit anirem veient. En cadascuna d´aquestes aturades farem un breu 

comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui).   

 

 Per d´altra banda, en cada cas indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic on es 

troba l´aturada. Per fer-ho, utilitzarem els fulls editats per l´Instituto Geográfico y 

Catastral de España, publicats a l´escala de 1:50.000. En aquest cas, els fulls seran els 

següents: 213 (o del Pont de Suert),  214 (dit de Sort), 251 (o d´Areny) i 252 (també 

conegut com a full de Tremp). 
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 Així doncs, la relació de les aturades que composen el recorregut d´aquest itinerari, 

és la següent: 

 

 

PARADA 1 – CONDICIONAL.  PONT DEL RIU PERANERA O 

NOGUERA DE PERANERA, (Malpàs, antic terme municipal de Malpàs i 

a l´actualitat del Pont de Suert, comarca de l´Alta Ribagorça). (Full 213). 
 

 El recorregut de l’itinerari, caldrà iniciar-lo en aquest indret, situat la cruïlla 

entre la carretera N – 260 i la carretera local que condueix cap a Malpàs (la ruta local L 

– 5212). En aquest indret, on hi ha el pont de la primera carretera sobre el riu Peranera 

(o Noguera de Peranera), que baixa de Malpàs i del Port de Comaportell, podem fer la 

primera aturada del recorregut d’aquest itinerari.  

 

En aquest indret, ens trobem situats a la bora d´un dels encavalcaments del 

Mantell de les Nogueres. Tot i així, ens trobem plenament situats a la zona d´interferència 

entre aquest mantell i el Mantell de Bóíxols, situat mes cap al Sud. El riu, a partir 

d’aquest indret, anant cap a ponent, circularà precisament per aquest encavalcament. 

 

Així, al Nord del riu, es poden veure afloraments del guixos i argiles del Triàsic 

Superior (tot i que estan força coberts per derrubis de pendent); mentre que al Sud del riu 

es fan palesos els nivells carbonatats del Cretàcic. 

 

 

PARADA 2. LES GORGES DEL RIUET DE VIU DE LLEVATA, (el Viu de 

Llevata, actualment pertany al terme municipal del Pont de Suert, abans era 

municipi propi, comarca de l´Alta Ribagorça). (Fulls 214). 
 

Des de la parada anterior, cal seguir ara per la carretera N-260, per la qual caldrà 

començar a pujar el Port del Pas de Llevata (també anomenat Port de Viu). Poc després de 

fer l´aturada anterior, trobarem el Riuet del Viu de Llevata, per on podem començar a 

remuntar-lo cap a llevant. Tot i així, ens caldrà pujar fins a uns 2 Km del poble de Viu de 

Llevata. Des d´aquí podem baixar cap al riuet, situat al nord de la carretera. Així arribarem 

al mateix, per on podem fer una nova aturada, després de recórrer uns 5 Km des de la 

parada anterior. 

 

En aquest recorregut haurem entrat als contraforts més septentrionals de la Serra de 

Sant Gervasi, corresponents als relleus de la Faiada  (dintre de la zona d´interferència 

entre el Mantell de Bóixols i el Mantell de les Nogueres), trobant-nos freqüents 

afloraments dels materials mesozoics del Triàsic Superior (del Keuper, ja esmentats 

abans), així com del Cretàcic (amb nivells carbonatats). Tot i així, van predominant arreu 

aquests darrers, especialment els trams de calcaries. 

 

En aquest indret, hi ha uns interessants indrets del nostre Patrimoni Geològic: es 

tracta d´uns espectaculars congostos oberts pel Riuet de Viu en travessar les calcàries 

cretàciques. Aquest indret, es conegut arreu amb el nom de les Gorges del Riuet del Viu de 

LLevata. FOTOGRAFIA 1. 
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FOTOGRAFIA 1. PARADA 2 

Les Gorges del riuet del Viu de Llevata. Aflorament de les calcàries cretàciques de la Faiada 

((dintre de la zona d´interferència entre el Mantell de Bóixols i el Mantell de les Nogueres). 
Viu de Llevata, immediacions del Molí de Viu 

 

 

PARADA 3. EL PAS DE LLEVATA O PORT DE VIU, (el Viu de Llevata, 

actualment pertany al terme municipal del Pont de Suert, abans era municipi 

propi, comarca de l´Alta Ribagorça). (Full 213). 
 

Des de la parada anterior, cal seguir ara per la carretera N-260, per la qual caldrà 

continuar la pujada cap el Port del Pas de Llevata (també anomenat Port de Viu), arribant 

al poble del Viu de Llevata, on farem la present aturada, després de recórrer uns 2´5 Km 

des de la parada anterior. 

 

Com a l´anterior recorregut, haurem estat circulant en tot moment pels contraforts 

més septentrionals de la Serra de Sant Gervasi (la qual es troba situada dintre de la Mantell 

de Bóixols), trobant-nos freqüents afloraments dels materials mesozoics del Cretàcic (amb 

nivells carbonatats, generalment calcaris).  

 

Tot i així, prop d´on som, a ponent, apareixen també els materials triàsics del 

Mantell de les Nogueres. Això, es pot veure a l´ESQUEMA 1. 
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ESQUEMA 1. PARADA 3 

Fragment del mapa geològic de la zona. Extret del Mapa Geològic de catalunya, del ICGC 

 

 

En arribar al poble del Viu de Llevata es fa força palès un tram de calcàries, 

gairebé vertical, que destaca sobre el paisatge, i on s´ha situat la població, totalment 

arrecerada font els vents frescs del Nord. Així, el poble (o millor dit el carrer) es situa al 

Sud d´aquestes calcàries cretàciques, però molt prop dels afloraments dels guixos triàsics 

del Keuper, del Mantell de les Nogueres. 

 

Per d´altra banda, entre aquests nivells carbonatats hi ha mineralitzacions 

ferruginoses de rebliment de cavitats d´origen kàrstic, situades entre les calcàries. Els 

minerals presents són la GOETHITA (limonítica) i l´HEMATITES; així com la 

CALCITA (PARADA 2 - BIS). 

 

 

PARADA 4 - CONDICIONAL. PEDRERES D´ADONS, (Adons, actualment 

pertany al terme del Pont de Suert, abans era del de Viu de Llevata, comarca 

de l´Alta Ribagorça). (Full 252). 
 

 Després de fer l´aturada anterior, cal baixar cap a la vessant  oriental del Pas de 

Llevata, seguint sempre la carretera nacional N – 260, fins a trobar la carretera local que 

es dirigeix cap al poble d´Adons, la qual ens caldrà agafar per tal de fer una fillola. Poc 

abans d´arribar-hi, farem una nova aturada, a menys de 4 km de l´anterior. 

 

 En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments de les roques 

carbonatades cretàciques, les quals formen part de la Serra de Sant Gervasi (integrant del 

Mantell de Bóixols, on estem situats).   

 

Tot i això, estem plenament situats a la zona d´interferència entre el mantell 

acabat d´esmentar i el Mantell de les Nogueres; cal no oblidar que estem circulant per 

aquesta zona d´interferència. Així, tal com hem comentat, aquí afloren els materials 
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carbonatats calcaris de la zona de la zona de la Faiada, de la qual ja n´hem parlat 

anteriorment.  

 

Precisament, apareixen a l´indret de l´aturada, han estat explotades aquestes 

calcàries cretàciques, per tal d´ésser utilitzades com a àrids per a la construcció i per a 

les obres públiques.  FOTOGRAFIA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 4 

Un aspecte d´una de les explotacions, al peu dels afloraments carbonatats de l´Anticlinal de la 

Serra de Sant Gervasi (Mantell de Boixols) 

 

 

PARADA 5 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DEL POBLE D´ADONS, 

(Adons, actualment pertany al terme del Pont de Suert, abans era del de Viu 

de Llevata, comarca de l´Alta Ribagorça). (Full 251). 

 
 A continuació de l´aturada anterior, cal retrocedir, fins a trobar el trencall 

d´Adons. En trobar-lo, ens caldrà anar cap aquest llogarret. En arribar-hi, farem una 

nova aturada, a uns 2 Km de l´anterior. 

 

En aquest recorregut, hem anat circulant per la que hem denominat zona 

d´interferència entre el Mantell de Bóixols i el Mantell de les Nogueres. Així, hem anat 

trobant afloraments dels materials triàsics del Keuper /fonamentalment nivells de guixos i 

d´argiles; així com afloraments d´ofites).  

 

En aquest indret hi ha un afloraments dels guixos triàsics del Keuper, els quals es 

troben situats dintre del Mantell de les Nogueres. FOTOGRAFIA 3. 
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FOTOGRAFIA 3. PARADA 5 

Un aspecte dels afloraments dels guixos triàsics del Keuper a Adons. Mantell de les Nogueres  

 

 

PARADA 6. COLLADA DE COMALLONGA, (Adons, actualment pertany 

al terme del Pont de Suert, abans era del de Viu de Llevata, comarca de l´Alta 

Ribagorça). (Fulls 251 i 252). 

 
 A continuació de l´aturada anterior, cal continuar pel camí que ens ha dut fins aquí, 

deixant el trencall d´Adons. Després arribarem a la Beguda d´Adons, des d´on ens caldrà 

continuar cap a la Collada de Comallonga. Aquí farem la darrera aturada d´aquest itinerari, 

a uns 5 Km de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, hem estat circulant inicialment pel Mantell de Bóixols. Tot i 

això, haurem trobat una llenca, un apèndix del Mantell de Les Nogueres, afloraments dels 

materials del Keuper i del Devonià. 

 

Tot i així, en arribar a l´indret de la present aturada, veurem l´encavalcament del 

Mantell de la Unitat de les Nogueres (en concret de la llenca que acabem de travessar) 

sobre els materials cretàcics de la Serra de Sant Gervasi, la qual forma part del Mantell de 

Bóixols, per on hem estat circulant abans. 

 

Per d´altra banda, des d´aquest indret es pot gaudir d´una bona observació de 

l´Anticlinal de la Serra de Sant Gervasi. Tot i que no és tan bona com la que es pot veure 

des del proper poblet de Curruncui, al qual s´hi arriba directament des del Port de Perbes, 

des de l´indret per on farem la propera aturada del recorregut d´aquest itinerari. 

FOTOGRAFIA 4. 
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FOTOGRAFIA 4. PARADA 6 

Anticlinal de la Serra de Sant Gervasi.  Agost del 2013 

 

PARADA 7. PORT DE PERBES, (Perbes, actualment pertany al terme 

municipal del Pont de Suert, abans era municipi del Viu de Llevata, comarca 

de l´Alta Ribagorça). (Full 214). 
 

Des de la parada anterior, cal retornar a la carretera N – 260, per tal de continuar 

per ella, pujant ara cap el Port de Perbes. En arribar-hi, farem una nova aturada, dintre 

d´aquest itinerari. Així, haurem efectuat un recorregut molt proper als 10 Km, des de la 

darrera aturada. 

 

 En aquest recorregut, hem anat circulant per entre els afloraments dels materials 

mesozoics, fonamentalment del Cretàcic. Així, com a les aturades anteriors, haurem estat 

circulant per la que estem denominant zona d’interferència entre el Mantell de les 

Nogueres (per on afloren materials del Triàsic i del Cretàcic, per aquests indrets) i el 

Mantell de Bóixols (per on afloren materials carbonatats del Cretàcic).  

 

Tanmateix, al Nord d´on ara som, es fan força palesos els afloraments dels 

materials carbonats del Devonià, dintre del primer mantell esmentat. Tot i així, molt sovint, 

hem trobat aquests materials recoberts per terrenys detrítics del neogen, del Pleistocè i de 

l´Holocé, fonamentalment. 

 

En arribar a aquest indret, es fa força palesa una bona visió de la Vall de Manyanet, 

situada al Nord d´on som ara. També es fan palesos els relleus situats a la Zona 

d´Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, els quals corresponen a afloraments 

dels materials carbonatats del Devonià,, corresponents a la Pica de Cerví i a la Serra de 

Peranera. FOTOGRAFIA 5. 
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FOTOGRAFIA 5. PARADA 7 

La Pica de Cerví i la Vall de Manyanet, des del Port de Perbes 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 8 

Viu de Llevata, des de la carretera del Port de Perbes a Corroncui. Es pot veure el poble arrasserat, 

darrera d´un aflorament de calcaries cretàciques. 

Al fons, es veuen els relleus llunyans de la Zona Axial Pirinenca, dels voltant de Castanessa 

 



67 
 

PARADA 8. IMMEDIACIONS DE CORRONCUI, (Corroncui, actualment 

pertany al terme municipal del Pont de Suert, abans era municipi del Viu de 

Llevata, comarca de l´Alta Ribagorça). (Full 214). 
 

Des de la parada anterior, cal agafar la carretera local que es dirigeix cap a 

Corroncui, per tal de fer la darrera aturada a uns 2 Km abans d´arribar-hi i a uns 3 Km de 

la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant els materials esmentats a les aturades 

anteriors. Així, fonamentalment, hem vist afloraments dels materials carbonatats del 

Cretàcic i també dels materials triàsics. Tanmateix, a l´indret de l’aturada, s´hauran fet 

palesos uns nivells de conglomerats del Permotries, de caràcter quarsós. 

 

En aquest recorregut, haurem pogut gaudir d´una bona visió del poble del Viu de 

Llevata (FOTOGRAFIA 6). I també, a l´indret de l´aturada podem veure ben clar 

l´Anticlinal i la Serra de Sant Gervasi. FOTOGRAFIA 7.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 8 

Un aspecte de la Serra de Sant Gervasi (Mantell de Bóixols) 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA L´ITINERARI 
______________________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 1, 
Recorregut 6, pp 69 – 80 

 

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 

MINERALÒGICA PER LES COMARQUES DEL 

PALLARS JUSSÀ I DE L´ALTA RIBAGORÇA: DES 

DE LES ESGLÉSIES A LA MOLA D´AMUNT, 

BENÉS, SENTÍS, SAS I A ERTA  
 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 

 

Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si 

es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En 

cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS. 

 

També cal tenir en conte que una part del recorregut final de l´itinerari, es 

realitzarà per camins de terra, per la qual cosa caldrà prendre les necessàries 

precaucions, en tot moment del recorregut. Cal dir, que algun tram serà força dolent, com 

el que va des de Sentis cap a Sas. 

 

Cal tenir, com sempre, una cura molt especial de respecte a la natura, al llarg de 

tot el recorregut de l´itinerari, i també fora d´ell.  

 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta ocasió, la totalitat del recorregut de l´itinerari es desenvoluparà per una 

sola unitat geològica: concretament pel Sistema Pirinenc i més exactament pel Mantell de 

les Nogueres, en la seva totalitat. Tot i així, en diversos trams centrals del recorregut ens 

aproparem molt (sense arribar a entrar-hi) a la Zona Axial Pirinenca, o més concretament 

pels denominats Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, especialment als trams 

finals del recorregut de l´itinerari, prop d´Erta. 

 

Així, al llarg del recorregut, trobarem afloraments dels materials mesozoics (del 

Triàsic) i dels paleozoics (del Devonià, Carbonífer i Permià), que formen part de 

l´esmentat Mantell de les Nogueres. Aquests materials els anirem trobant al llarg de trot el 

recorregut de l´itinerari, entre les Esglésies i les immediacions d´Erta. 

 

Per d´altra banda, cal dir que aquest itinerari es desenvoluparà per dues de les 

comarques que configuren els Pirineus. Així, s´iniciarà dintre del Pallars Jussà, per on es 

circularà fins arribar a les immediacions d´Erta. Després, el recorregut entrarà molt 
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tangencialment a la comarca de l´Alta Ribagorça, per a finalitzar molt a prop de la 

població darrerament esmentada, dintre de la segona comarca esmentada.  

  

OBJECTIUS GENERALS 

 

Es centraran en els aspectes geològics, geomorfològics i mineralògics que 

apuntarem a continuació: 

 

1.- Observació dels materials que constitueixen la Unitat de les Nogueres. Aquests 

materials pertanyen al Carbonífer (amb trams d´esquistos negres, fonamentalment) al  

Permotries (amb gresos rogencs), i sobretot al Triàsic, en tots els seus trams, especialment 

al Keuper (amb trams de guixos, argiles i ofites). 

 

2.- Observació de les relacions existents entre aquest unitat i la Zona Axial, situada 

al Nord del recorregut de l´itinerari, tot i que molt propera, en alguns indrets del recorregut 

central de l´itinerari. Aquesta unitat (per on afloren materials paleozoics, exclusivament), 

la veurem des de la darrera aturada del recorregut de l´itinerari. 

 

3.- Observació, des de la llunyania d´altres unitats pirinenques. Així, en el decurs 

del mateix es veurà el Turbó, el qual forma part del Mantell del Turbó, el qual es situa a la 

comarca aragonesa de la Ribagorza. 

 

4.- Observació, dels materials carbonosos del Carbonífer; així com de les 

mineralitzacions ferríferes associades a l´oxidació dels sulfurs de ferro primaris que 

contenen els nivells de carbons. 

 

5.- Observació dels indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic i del Patrimoni 

Miner, que es vagin trobant al llarg del recorregut. Així, cal parlar, dintre del primer, dels 

afloraments dels materials del Permotries a Benés, els quals es troben verticalitzats, 

formant uns interessants “hock-backs”. Tanmateix, cal parlar de la de l´Encavalcament de 

Benés, que tallarem prop del poble de Sas. 

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, sols existeixen uns antecedents 

nostres, relatius al recorregut de l´itinerari, pels voltants de la Mola d´Amunt i de Sentís, es 

les tracta de: MATA-PERELLÓ (2009, 2010, 2013a i 2013b). Pel que fa al tram central, 

entre Sentis i Peranera, no tenim cap antecedent, a excepció de dos treballs ben recents 

MATA-PERELLÓ (2013c i 2013d) 

 

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions, cal parlar d´un altre treball, també 

nostre; en concret de MATA-PERELLÓ (1991). Aquest treball es relatiu a les 

mineralitzacions catalanes en general, amb un capítol dedicat a la Noguera. També cal fer 

esment de MATA-PERELLÓ i SANZ (1993). 

 

I pel que fa a l´estructura geològica de la zona per la qual discorre l´itinerari, farem 

esment de dos treballs, molt interessants, de caràcter generalista. En concret, ens estem 

referint als següents: GUIMERÀ et altri (1982). i també a RIBA et altri (1976). Tots dos 
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treballs es refereixen a la geologia dels Països Catalans, i conseqüentment de Catalunya. 

Per d´altra banda, també cal fer esment del treball de ROSELL (1970); així com de 

l´IGME (1994). 

 

Tots aquests treballs referenciats, i d´altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a 

l´apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA. 

 

 

 

RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

El recorregut de l´itinerari discorrerà inicialment per la comarca del Pallars Jussà, 

entre les Esglésies,  la Mola d´Amunt i Sas. Més endavant, entre Erta i la fi del 

recorregut, prop d´aquesta mateixa població,  es circularà per la comarca de l´Alta 

Ribagorça, per on finalitzarà el recorregut. 

 

Així, el recorregut s´iniciarà a la localitat de les Esglésies  (del terme de Sarroca de 

Bellera), situada sobre la carretera local L – 513, procedent de Xerallo. Des d´aquí, el 

recorregut es dirigirà cap a les immediacions de la Mola d´Amunt.  

 

Des d´aquí, s´anirà primer cap a Benés, tot fent una fillola, amb la finalitat de fer 

una aturada, després de sobrepassar el segon poble (camí de Manyanet). Posteriorment es 

retorna enrere, per tal d´agafar el vial que condueix cap a Sentis i cap a Sas, sense 

abandonar la comarca del Pallars Jussà. En aquest tram es realitzaran dues aturades. 

 

Després, per un mal camí, el recorregut es dirigirà cap a la població d´Erta, entrant 

a la comarca de l´Alta Ribagorça. Prop d´aquesta població, finalitzarà aquest recorregut, 

dintre de la darrera comarca esmentada.  

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

En aquest recorregut hem situat, com ja és habitual en tots els itineraris, una sèrie 

d´ESTACIONS o de PARADES, que anirem veient a continuació. En cada cas, els hi 

donarem una denominació que podrà correspondre a algun paratge proper. També 

indicarem el terme municipal i la comarca on es troba.   

 

Per d´altra banda, en cadascuna de les parades, indicarem entre parèntesi el número 

del "Mapa Topográfico", a escala 1:50.000, on es troba situada la parada considerada. En 

aquesta ocasió sols utilitzarem dos fulls, concretament: el 213 (o del Pont de Suert) i el 214 

(o de Sort). 

 

Així doncs, la relació ordenada de les parades que composen aquest recorregut, és 

la següent. 
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PARADA 1 – CONDICIONAL. AIGUABARREIX DE LA VALIRI I EL RIU 

DE MANYANET, (la Mola d´Amunt, actual terme de Sarroca de Bellera de 

la comarca del Pallars Jussà i abans del de Benes, de l´Alta Ribagorça). 

(Full 214). 
 

 Tot i que el recorregut de l´itinerari haurà començat al poblet de les Iglésies, 

haurem anat cap cap a aquest indret, on començarà en realitat el recorregut de l´itinerari. 

Aquest indret es troba molt prop del poblet de la Mola d´Amunt, dintre de l´actual terme 

municipal de Sarroca de Bellera. Aquest indret es troba prop de l´aiguabarreig del Valiri, 

que ve per llevant i del riu Manyanet, que baixa del Nord, del poble del mateix nom. 

 

 Aquest indret es troba plenament situat dintre del Mantell de les Nogueres, al nord 

de l´Encavalcament de Buira. Així, en aquest lloc, estem veient aflorament dels materials 

triàsics del Buntsandsteim, amb nivells de gresos, fonamentalment. Prop d´aquí, aigües 

amunt, hi afloren els materials rogencs del Permotries, molt similars als que ara estem 

veient.  

 

 

PARADA 2. CARRETERA DE BENÉS CAP A MANYANET, A POC 

MËS DE 1´5 Km DE BENÉS, (Benés, actual terme de Sarroca de Bellera de 

la comarca del Pallars Jussà i abans del terme de Benes, de l´Alta Ribagorça). 

(Full 214). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal fer un altre petit recorregut, per tal d´arribar 

fins a la població de Benés, sobrepassant-la, continuant el recorregut cap amunt, remuntant 

el riu Manyanet. A menys de 2 Km de Benés, farem una nova aturada. Així, des de la 

parada anterior, haurem recorregut uns 3 Km més. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1 PARADA 1 

Afloraments dels materials del Permotries prop de Benés 
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 En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments del Triàsic Superior. Així, 

s´hauran fet palesos els materials del Keuper, en molts trams del recorregut. Tot i així, en 

diversos trams s´han fet palesos els nivells rogencs del Permotries, amb trams de gresos i 

calcolutites, fonamentalment, com a l´indret de la present aturada. FOTOGRAFIA 1. 

 

Aquí, es veuen verticalitzats els materials els materials del Permotries, constituint 

uns “hock-backs”. Així, aquests nivells, especialment els gresos, constitueixen unes 

autèntiques espasses, sobresortint entre els afloraments de les calcolutites rogenques, 

també del Permotries. FOTOGRAFIA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2 PARADA 2 

Aflorament de gresos verticalitzats, entre els materials del Permotries prop de Benés 

 

 

PARADA 3. CAMÍ DE LA MOLA D´AMUNT CAP A SENTÍS, A UNS 

1´5 Km DE SENTÍS, (Sentís, actual terme de Sarroca de Bellera de la 

comarca del Pallars Jussà i antigament del terme de Benes, de l´Alta 

Ribagorça). (Full 214). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal retornar fins a les immediacions de la Mola 

d´Amunt, per tal d´agafar el trencall que es dirigeix cap el poble de Sentis (per la dreta de 

la carretera, baixant). Així, ens caldrà fer un altre petit recorregut, per tal d´arribar fins a les 

immediacions de Sentís. Poc abans d´arribar-hi, caldrà fer una nova aturada d´aquest 

itinerari. Així, des de la parada anterior, haurem recorregut uns 4´5 Km, aproximadament. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments del Permotries i els Triàsic 

Superior. Així, s´hauran fet palesos els materials del Keuper, en molts trams del recorregut. 

Tot i així, en diversos trams s´han fet palesos els nivells rogencs del Permotries, amb trams 

de gresos i calcolutites, fonamentalment. Cal dir que haurem estat circulant sempre pel 

Mantell de les Nogueres. Per d´altra banda, en aquest tram hem superat l´Encavalcament 
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de Buira, de direcció WNW – ESE. Així, en aquest lloc es troba un d´aquests afloraments, 

podent-se fer una nova aturada, per tal de reconèixer aquests materials del Permotries. 

 

 

PARADA 4 - CONDICIONAL. COLLET DE SENTIS, (Sentís , de l´actual 

terme de Sarroca de Bellera de la comarca del Pallars Jussà, i antigament 

del propi terme de Benes, de l´Alta Ribagorça). (Full 214). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal arribar fins al poblet de Sentís, després ens 

caldrà continuar per la pista que es dirigeix cap el poblet de Sas, d´aquest mateix 

municipi. En arribar al Collet de Sentis, farem una nova aturada, a uns 2´5 Km de 

l´anterior. 

 

En aquest recorregut, hem continuat dintre del Mantell de les Nogueres. Així, en 

aquest tram de l´itinerari, hem anat trobant els materials ja esmentats anteriorment. 

També, prop de Sentís, haurem vist un aflorament de les ofites. I més endavant els gresos 

rogencs del Buntsandsteim i els gresos del Permotries. En aquest indret apareixen 

afloraments d´aquests darrers materials. FOTOGRAFIA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 4 

Immediacions del Collet de Sentis 

 

 

PARADA 5. COLLET DE SAS, (Sentís i Sas , de l´actual terme de Sarroca 

de Bellera de la comarca del Pallars Jussà, i antigament del propi terme de 

Benes, de l´Alta Ribagorça). (Full 214).  
 

Després de fer l´aturada anterior, cal continuar per la pista que es dirigeix cap el 

poblet de Sas, d´aquest mateix municipi. En arribar al Collet de Sas, farem una nova 

aturada, a uns 0´8 Km de l´anterior. 
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  En aquest recorregut, hem continuat dintre del Mantell de les Nogueres. Per d´altra 

banda, prop del collet, hem travessat l´Encavalcament de Benes, de clara direcció WNW – 

ESE, clarament pirinenca. Així, en aquest tram de l´itinerari, hem anat trobant els materials 

ja esmentats anteriorment: els gresos rogencs del Buntsandsteim i els gresos del 

Permotries. En aquest indret apareixen els materials rogencs del Buntsandsteim (els gresos 

i les calcolutites). FOTOGRAFIA 4. 

 

Per d´altra banda, en aquest recorregut, molt prop del collet, també haurem vist uns 

afloraments dels materials carbonosos de la Formació Erill Castell. Aquests es fan 

especialment palesos poc abans d´arribar al collet. FOTOGRAFIES 5 i 6. 

 

Per d´altra banda, en aquest recorregut, s´han fet evidents els relleus de ponent, de 

la comarca de la Ribagorça. Així, haurem vist el Turbó, entre altres indrets. 

FOTOGRAFIA 7. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 5 

Collet de Sas. A la dreta, hi ha dalt els materials del Permotries i els del Carbonífer a sota. 

A l´esquerra, es torna a repetir el contacte.  

Per sota, es veu el poble de Sas. Agost del 2013 
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FOTOGRAFIA 5. PARADA 5 

Collet de Sas. Aflorament dels materials  del Carbonífer  

7 d´Agost del 2013 
 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 5 

Collet de Sas. Aflorament dels materials  del Carbonífer, setembre del 2013  
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FOTOGRAFIA 7. PARADA 5 

El turbó, des del Collet de Sas. Setembre del 2013 
 

PARADA 6. RIUET DEL PORT D´ERTA, (Erta, actualment és del terme 

municipal de Pont de Suert i antigament era del terme de Malpàs, comarca 

de l´Alta Ribagorça). (Full 214). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar cap el Nord (i cap el NW). Així, aviat 

passarem pel poblet de Sas i més endavant arribarem a Erta. Després, ens caldrà continuar 

per la pista forestal que condueix cap a Castellars i cap a Malpàs. A uns 1´5 Km d´Erta i a 

uns 4 des de la parada anterior, efectuarem una nova aturada. 

 

En aquest recorregut, hem continuat circulant dintre del Mantell de la Noguera. 

Així, després de creuar l´Encavalcament de Sas, haurem continuat trobant afloraments dels 

materials esmentats anteriorment. Tot i així, prop de Sas, haurem trobat afloraments dels 

materials carbonatats (i dels pissarrencs, ocasionalment) del Devonià. Aquests materials 

carbonatats són els que apareixen per l´indret de l´aturada. Tot i que es troben recoberts per 

materials cenozoics, neògens del Pleistocè, de procedència glacial. 

 

Així, amb aquest tram del recorregut, ens hem estat aproximant a la Zona dels 

Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, la qual s’estén al Nord d´on ara estem 

situats, fonamentalment pel Port d´Erta. 

 

En aquest indret, es pot veure el riuet del Port d´Erta, el qual baixa de la coma del 

Port d´Erta, situada dintre del terme de Sarroca de Bellera. Cal dir que aquesta coma és en 

realitat un petit circ glacial, situat a unes 3 hores d´Erta, aigües amunt. FOTOGRAFES 8 i 

9. 
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FOTOGRAFIA 8. PARADA 6 

Pas d´Erta, entre afloraments de materials del Devonià. 

 7 d´Agost del 2013 

 

  

Des d´aquest indret, mirant cap el NW, es fan evidents les estructures del Pic 

Cervi, amb un plec situat al seu cim, desenvolupat sobre els afloraments de les calcaries 

del Devonià. FOTOGRAFIA 10. Evidentment, es tracta d´un interessant sinclinal, molt 

visible des de l´indret de la present aturada. Aquests materials es situen dintre de la 

denominada Zona d´Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca (o Zona Axial 

Pirinenca). Aquesta unitat que no arribarem a tallar, es troba al Nord d´on som ara, dintre 

de la Unitat dels Mantells de la Noguera, per on estem circulant al llarg de tot el recorregut 

de l´itinerari. 
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FOTOGRAFIA 9. PARADA 6 

El Pas d´Erta, entre afloraments de materials del Devonià. Setembre del 2013  

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 10. PARADA 6 

El plec del Pic Cervi, entre els afloraments de materials del Devonià.  

Zona dels Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca. 

Setembre del 2013 

  

 

Finalment, cal dir que aquest riuet (el Riu d´Erta), aigües avall es un afluent del riu 

de Peranera (o Noguera de Peranera, que circula per la Vall de Malpàs). Per la seva 

banda, aquest riu,  al seu moment també és un afluent del Noguera Ribagorçana, molt prop 

del Pont de Suert, al Monestir de Lavaix 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA L´ITINERARI 
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