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PRESENTACIÓ

Continuem en aquest numero, la publicació de diferents
itineraris geològics per Catalunya, dintre de la revista
ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER
CATALUNYA).
Aquesta publicació 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.
Dintre del present numero, que serà el desè de la publicació,
inclourem diversos treballs realitzats des del Museu de
Geologia. En aquest cas, els recorreguts es van desenvolupar
durant els mesos d´abril i de maig de l ́any 2015.
Així, ara en aquest numero de la revista ARAGALL oferirem un
conjunt de recorreguts que es van dur a terme per algunes de
les comarques meridionals i ponentines de Catalunya;
concretament per les següents: Ribera d´Ebre, Terra Alta;
Priorat i Segrià
_________________________________________________________
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 15
Recorregut 1, pp 5 – 19

RECORREGUT GEOLÒGIC I MINERALÒGIC PER
LES COMARQUES DE LA TERRA ALTA I DE LA
RIBERA D´EBRE: DES DE PINELL DE BRAI CAP
A MIRAVET, MORA LA NOVA, A VINEBRE I CAP
ASCÓ
Per Josep M. MATA-PERELLÓ

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 recomanem de cercar la informació més adient, sobre els trams a recórrer
mitjançant camins de terra, o de pista. També serà bo tenir informació sobre el “pas de
barca”, per tal d´arribar a Miravet, passant l´Ebre.
Per d´altra banda, recomanem tenir una cura extrema de la NATURA, evitant
qualsevol forma d’agressió sobre ella, o de fer-n´hi un mal ús del que en ofereix la nostra
mare Terra.

BREU INTRODUCCIÓ
En aquesta ocasió, el recorregut del present itinerari discorrerà per una zona en la
qual conflueixen tres unitats geològiques netament diferenciades: la Depressió Geològica
de l´Ebre, el Sistema Mediterrani i la Serralada Ibèrica (tot i que aquesta es troba més
llunyana). Dintre del Sistema Mediterrani, el recorregut transitarà per dues de les seves
sotsunitats: per la Serralada Prelitoral Catalana (per les seves dues branques) i per la
Depressió de Mora.
Tot i així, els primers trams es faran per la zona de contacte entre la Depressió de
Mora i la Branca Interna de la Serralada Prelitoral Catalana, per on es faran les primeres
aturades entre el Pinell de Brai i Miravet. Tot seguit, el recorregut transitarà exclusivament
per la Depressió de Mora, entre Miravet i Garcia. Posteriorment, es tallarà la Branca
Externa de la Serralada Prelitoral Catalana en passar pel Pas de l´Ase.
I, finalment, els darrers recorreguts es faran per la Depressió Geològica de l´Ebre,
entre el Pas de l´Ase i la població d´Ascó, per on finalitzarà aquest tram del recorregut de
l´itinerari.
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Per d´altra banda, el recorregut de l´itinerari, discorrerà fonamentalment per dues
de les comarques que formen part de les Terres de l´Ebre o Regió de Tortosa,
concretament per la del la Terra Alta i per la de la Ribera d´Ebre.

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 i descripció dels materials mesozoic (del Triàsic, del Juràssic i del
Cretàcic), que constitueixen la Branca Interna de la Serralada Prelitoral del Sistema
Mediterrani. Aquests materials els trobarem pels voltants de Pinell de Brai i de Miravet.
2.- Observació i descripció dels materials cenozoics (de l´Eocè i de l´Oligocè; i
també dels més recents del Pleistocè i de l´Holocè) de la Depressió de Mora, per on
circularem entre Miravet i el Pas de l´Ase. Aquests materials pertanyen majoritàriament al
complex al·luvial de Gandesa - Horta de Sant Joan, que inclou, entre altres a la Formació
Montsant i a la Formació Flix.
3.- Observació i descripció dels materials mesozoics (del Triàsic, del Juràssic i del
Cretàcic), que constitueixen la Serralada Prelitoral del Sistema Mediterrani (a la seva
Branca Externa). Aquests materials els trobarem entre García i Vinebre.
4.- Observació i descripció dels materials cenozoics (de l´Eocè i de l´Oligocè) de la
Depressió Geològica de l´Ebre, que pertanyen majoritàriament al complex al·luvial de
Gandesa - Horta de Sant Joan, que inclou, entre altres a la Formació Montsant i a la
Formació Flix. Aquests materials, els anirem trobant als primers indrets del recorregut de
l´itinerari, entre el Pas de l´Ase i Vinebre.
5.- Observació de les estructures locals d´aquests materials, al llarg del recorregut
de l´itinerari, i de les relacions existents entre les dues unitats geològiques acabades
d´esmentar. Així:
5A) de l´estructura de la Branca Interna de la Serralada Prelitoral Catalana (integrant
del Sistema Mediterrani), que trobarem exclusivament pels voltants de les poblacions de
del Pinell de Brai i de Miravet.
5B) de la Depressió de Mora (ubicada entre les dues branques de la Serralada Prelitoral
Catalana del Sistema Mediterrani), que trobarem entre Ascó, Garcia i el Pas de l´Ase.
5C) de l´estructura de Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana (integrant del
Sistema Mediterrani), que trobarem a diferents trams del recorregut. En molts indrets,
aquests es troben prop de la seva Zona d´Enllaç amb el Sistema Ibèric.
5D) de l´estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre, que veurem als primers i als
darrers trams del recorregut. Dintre d´aquesta unitat, veurem la important discordança
progressiva, que trobarem a la sortida septentrional del Pas de l´Ase, relacionada amb el
contacte d´aquesta unitat amb la Serralada Prelitoral Catalana
6.- Observació de les explotacions mineres relacionades amb les mineralitzacions
anteriors, en especial de les relacionades amb les formacions guixoses, que trobarem al
terme de Garcia, relacionades amb els afloraments del Keuper.
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7.- Observació i anàlisi dels impactes produïts sobre el Medi Natural (i sobre el
Medi Ambient), tant per les explotacions mineres anteriors, com per altres activitats
humanes.
8.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic i
Miner, que trobarem al llarg del recorregut. En aquest sentit, cal parlar del Pas de l´Ase i
sobretot de la discordança progressiva de Vinebre – la Torre de l´Espanyol.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
Pel que fa al recorregut del present itinerari, existeixen alguns antecedents molt
propers, obra del mateix autor del present itinerari. Es tracta, fonamentalment de MATAPERELLÓ (1989, 1995, 1996b, 1997a, 1997, 2000a, 2000b, 2000c, 2001a, 2001b, 2001c,
2001d, 2006a i 2006b).
Un altre antecedent parcial, obra del mateix autor, es troba a MATA-PERELLÓ
(1989), i correspon a un altre itinerari. Un altre antecedent molt immediat és el MATAPERELLÓ i ARASA (2004), en un itinerari força semblant al present.
Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions d´aquesta comarca, farem esment
d´un altre treball del mateix autor, de MATA-PERELLÓ (1991), relatiu a les
mineralitzacions catalanes en general. Uns altres antecedents, cal situar-los en MATAPERELLÓ (1995a i 1995b), relatius als inventaris mineralògics de les comarques de la
Terra Alta i del Matarranya.
I, finalment, pel que fa a l´estructura geològica de la zona per la qual discorre
l´itinerari, farem esment dels treballs de GUIMERÀ et altri (1982) i de RIBA et altri
(1976). També, i dintre d´aquest apartat, també farem esment de diversos treballs de
l´IGME (1972). Tots ells són relatius a diversos fulls geològics corresponents als indrets
per on passarà el recorregut de l´itinerari.
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 començarà dintre de la comarca de la Terra Alta, al
poble Pinell de Brai, per on es faran les primeres aturades. Posteriorment, el recorregut es
dirigirà cap a Miravet (deixant la comarca de la Terra Alta i entrat a la comarca de la
Ribera d´Ebre).
Després, ja dintre d´aquesta darrera comarca, el recorregut es dirigirà cap a Mora
la Nova i cap a Garcia, per on farem diverses aturades. Després, el recorregut es dirigirà
cap al Pas de l´Ase i cap els voltants de la població de Vinebre. En aquest tram farem
diverses aturades. Finalment, el recorregut es dirigirà cap a la població d´Ascó, per on es
faran diverses aturades, finalitzant el recorregut de l´itinerari.
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Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT, que
serà de 43´64 Km. En aquest recorregut es faran deu aturades. Es començarà a una alçada
de 160 metres, per anar pujant (entre Pinell i Miravet) fins als 221m. Després, en arribar a
aquesta darrera població s´anirà baixant fins als 6m (a l´hora de passar el riu; tot i que
abans s´haurà baixat fins als 33,91m (prop de Miravet), pujant als 91 (al Castell). Després
depassar el riu s´anirà pujant poc a poc, fins arribar als 22m a Miravet. Tot i així, en fer
l´aturada primera de Mora (la PARADA 5), s´haurà pujat de nou fins als 85m.

MAPA DEL TRAJECTE 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 cada una d´aquestes aturades farem un breu
comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui).
Cada una d´aquestes parades tindrà un número, i un topònim representatiu. Per
d´altra banda, s´indicarà el nom del poble més proper, el municipi al qual pertany l´indret, i
la comarca on es troba situat. Per d´altra banda, també indicarem en cada cas, i entre
parèntesi, el full topogràfic on es troba l´aturada.
Finalment, cal dir que el recorregut de l´itinerari s´inclourà dintre dels següents dos
fulls, del "Mapa Topográfico Nacional", realitzats a l´escala 1:50.000 per l´"Instituto
Geográfico y Catastral": 470 (dit de Gandesa), 471 (dit de Mora d´Ebre) i 496 (dit d´Horta
de Sant Joan).
Així doncs, la relació de parades ordenades, que composen aquest itinerari
geològic i mineralògic, és el següent:

PARADA 1. CRUÏLLA DE CARRETERES DEL PINELL DE BRAI,
(terme municipal del Pinell de Brai, comarca de la Terra Alta). (Full 470).
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El recorregut d´aquest itinerari, cal iniciar-lo a la cruïlla de carreteres situat prop
del poble del Pinell de Brai. Concretament prop d´on es troben les carreteres C – 43 (que
enllaça Benifallet amb Gandesa) i N – 230b (que enllaça Tortosa amb Pinell de Brai i que
després es continua per la carretera T – 324, anant cap a Miravet). En aquest indret, situat a
poc més de 1´5 Km del Pinell de Brai, farem la primera aturada.
Aquest indret es troba situat a l´extrem occidental de la Depressió de Mora, en una
posició molt propera a la Branca Interna de la Serralada Prelitoral Catalana. Al mateix
temps es troba en un indret molt proper a la Zona de l´Avant – País Plegat.
En aquest indret es troben uns materials que pertanyen a la Formació Flix, i es
troben constituïts per trams materials gresencs i calcolutítics ocres. Aquests materials
reblen l´esmentada Depressió de Mora, per on estem ara situats, en aquest indret,
tanmateix molt proper als afloraments mesozoics del Juràssic i del Triàsic de la també
esmentada Branca Interna de la Serralada Prelitoral Catalana, la qual es troba al Sud i al
SE d´on ara ens trobem.

PARADA 2 - CONDICIONAL. LA PEDRERA DEL CASTELL,
CARRETERA A PINELL DE BRAI, (terme municipal de Miravet, comarca
de la Ribera d´Ebre). (Full 470).
Després de realitzar l´aturada anterior, ens caldrà fer el recorregut cap al poble
de Pinell de Brai, anant cap a l´Est. Així, ens caldrà agafar la carretera nacional N –
230b. Més endavant, aquesta carretera es transformarà en la carretera local T – 324. Per
ella, ens anirem dirigint cap al poble Miravet. Poc abans d´arribar-hi, es veurà una
pedrera a la dreta de la carretera, per on farem una nova aturada, si s´escau. En aquest
recorregut, haurem recorregut uns 11 Km més, des de la parada anterior,
aproximadament.
En aquest recorregut, haurem anat trobant els materials cenozoics que reblen la
Depressió de Mora. Tot i així, haurem anat circulant per prop del contacte entre aquesta
depressió i la Branca Interna de la Serralada Prelitoral Catalana, que es situa al Sud i al SE
d´on ara som. Ara, aquí, haurem trobat afloraments dels materials carbonatats juràssics
que constitueixen els relleus de la serralada acabada d´esmentar. Precisament, en aquest
lloc hi va haver-hi una pedrera, que va aprofitar aquests materials, possiblement per a
ésser emprats per a la construcció del Castell.

PARADA 3. EL CASTELL DE MIRAVET, (terme municipal de Miravet,
comarca de la Ribera d´Ebre). (Full 471).
Des de la parada anterior cal continuar cap el poble de Miravet seguint la carretera
T – 324, anant cap a Llevant. En arribar a les immediacions del poble, ens caldrà agafar la
carretereta que es dirigeix cap el Castell de Miravet. En arribar-hi, farem una nova aturada,
aproximadament a uns 4´5 Km de la parada anteriorment realitzada.
En aquest curt recorregut, hem anat trobant els materials mesozoics esmentats a la
parada anterior. els quals pertanyen al Juràssic. Aquests materials son els que constitueixen
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el turó on s´assenta l´esmentat castell. Aquests materials mesozoics són roques
carbonatades del Juràssic.
En arribar a quest indret, es pot gaudir d´un bon lloc d´observació de la Depressió
de Mora. Aquest indret és complementari del que veurem a la PARADA 5. Com en aquell
cas, també es poden observar els ventalls al·luvials del Pleistocè i de l´Holocè, que es
situen formant ventalls (les que podríem denominar “branques dels deltes”) sobre els
terrenys cenozoics que reblen l´esmentada depressió. Així, des d´aquí es pot veure
perfectament el que es situa a llevant de Ginestar, prop de la Rambla del Compte.
També cal dir que aquests terrenys cenozoics que reblen la Depressió de Mora,
pertanyen fonamentalment a l´Eocè i els seus afloraments es situen al Nord i a llevant d´on
ara ens trobem situats.
També, des d´aquest lloc, mirant cap al Sud, es pot veure com el riu s´encaixa entre
els materials mesozoics del Bloc de Cardó (de la Branca Interna de la Serralada Prelitoral
Catalana), tot formant el denominat Congost de Miravet. FOTOGRAFIA 1.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 3
El riu Ebre, aigües avall de Miravet, tot constituint el Congost de Miravet

Per d´altra banda, es pot veure com en encaixar-se el riu abandona el primitiu curs,
que anava de Rasquera al Perelló. Així, mirant cap al SE, es pot veure una extensa i ampla
vall, situada entre la Serra de Tivissa i el Bloc de Cardó, per bon suposem que passava el
vell riu Ebre, abans d´encaixar-se pel congost que ara veiem al Sud.

PARADA 4. MIRAVET, EL CONGOST DE MIRAVET, (terme municipal
de Miravet, comarca de la Ribera d´Ebre). (Full 471).
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Des de la parada anterior cal anar cap el proper poble de Miravet, baixant des del
Castell. En arribar a aquest poble podem fer una nova aturada, a la vora del riu Ebre. Així,
des de la parada anterior, haurem recorregut uns 1´5 Km més.
En aquest recorregut, hem anat circulant inicialment pels materials esmentats a
l´aturada anterior, els quals pertanyen a la Branca Interna de la Serralada Prelitoral
Catalana. Aquests materials són eminentment carbonatats i pertanyen al Juràssic.
En arribar a l´indret de l´aturada ens haurem trobat amb l´aflorament dels materials
mesozoics del Juràssic i del Cretàcic, de caràcter eminentment carbonatat. Aquests
materials constitueixen els relleus sobre els quals s’assenta el Castell Templer de Miravet,
del que acabem ara de baixar. Tots aquests materials mesozoics formen part del Bloc de
Cardó; situant-se com ja hem dit anteriorment dintre de la Branca Interna de la Serralada
Prelitoral Catalana.
Precisament, el riu Ebre en travessar aquests materials (aigües avall del poble) ha
configurar el Congost de Miravet, un dels indrets importants del nostre Patrimoni
Geològic. Aquest congost, del qual ara veiem el seu extrem septentrional, es va fent palès
fins a les immediacions de Benifallet. FOTOGRAFIA 2.

FOTOGRAFIA 2. PARADA 4
Aspecte de Miravet a la vora del riu Ebre.
El poble es situa sobre l´aflorament de roques carbonatades mesozoiques del Bloc de Cardó

PARADA 5. DIPÒSIT I CAP DE TIR, CARRETERA A FALSET, (terme
municipal de Mora la Nova, comarca de la Ribera d´Ebre). (Full 471).
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Des de la parada anterior cal sortir de Miravet per la carretera local TV – 3023, la
qual condueix cap al Pas de Barca. En el cas de trobar-se operatiu, cal travessar-lo, passant
a l´altra banda del riu Ebre. Així, arribarem fàcilment després a la carretera C – 12. En
trobar-la, ens caldrà anar cap al NE, amb la intenció de passar pels voltants de Ginestar.
En sobrepassar els trencalls d´aquest poble, ens convindrà seguir cap el NE, sobrepassant
el trencall de la carretera C – 44 (procedent de Tivissa). Així, continuant per la carretera C
– 12, ens anirem apropant a la població de Mora la Nova. En apropar-nos, ens caldrà
agafar la variant de la carretera N – 420, fins arribar al trencall més oriental de Mora la
Nova. Després d´agafar-lo, ens caldrà recórrer uns 100 metres cap el poble. En aquest
indret farem una nova aturada, a uns 14¨5 Km des de la parada anterior.
Tot i així, en el cas de no poder creuar el riu pel Pas de Barca, hi ha la possibilitat
de sortir de Miravet per la carretera T – 324, anant cap al NE. Així passarem per
Benissanet, arribant finalment a Mora d´Ebre. Posteriorment, ens caldrà creuar l´Ebre,
per la carretera N – 420, fins arribar al trencall més oriental de Mora la Nova. Ara, en el
cas d´agafar-ho, ens caldrà recórrer uns 100 metres cap el poble, per arribar a l´indret on
farem l´aturada. En aquest cas, haurem recorregut uns 15 Km, des de la parada anterior.
Tot aquest recorregut s´haurà fet íntegrament per la Depressió de Mora; així,
s´hauran anant tallant afloraments dels terrenys cenozoics que la reblen, tot i que sovint es
troben recoberts per terrenys detrítics del Pleistocè i de l´Holocè..

FOTOGRAFIA 3. PARADA 5
Un aspecte de la població de Mora la Nova, situada a la Depressió de Mora
Al fons es veuen els relleus de la Branca Interna de la Serralada Prelitoral

Des d´aquest indret es pot fer una bona observació de l´esmentada Depressió de
Mora, envoltada per la Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana (situada al
Nord) i per la Branca Interna de la Serralada Prelitoral Catalana (situada al Sud).
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Ambdues integrants del Sistema Mediterrani, a l´igual que la depressió que estem
observant. FOTOGRAFIA 3.
Des d´aquest lloc es pot veure els ventalls dels materials del Pleistocè i de
l´Holocè. Aquests ventalls al·luvials procedeixen de la Serralada (especialment de la seva
Branca Interna), i van avençant cap a la Depressió de Mora, tot formant uns interessants
deltes. Aquests es fan força clars des del l´indret on som, tot mirant cap al Sud.

PARADA 6 - CONDICIONAL. ESTACIÓ DE LA RENFE DE MORA LA
NOVA, (terme municipal de Mora la Nova, comarca de la Ribera d´Ebre).
(Full 471).
Des de la parada anterior cal travessar la població de Mora la Nova amb la
intenció d´anar cap als voltants de l´Estació de la RENFE. En aquest indret podem fer una
nova aturada, després de recórrer uns 2 Km des de la parada anterior
Tot aquest recorregut s´haurà fet íntegrament per la Depressió de Mora; així,
s´hauran anant tallant afloraments dels terrenys cenozoics que la reblen, tot i que sovint es
troben recoberts per terrenys detrítics més recents, del Pleistocè i de l´Holocè. Cal dir que
els materials cenozoics de l´Eocè i de l´Oligocè, que reblen la Depressió de Mora són
fonamentalment de caràcter detrític.
Així, en aquest indret, ens trobem situats dintre de la Depressió de Mora, i
apareixen potents els depòsits recents del Pleistocè i de l´Holocè, els quals cobreixen als
sediments terciaris de l´Eocè i de l´Oligocè.
Cap al Nord d´on ara som, es veuen el relleus mesozoics de les Serres de Pandòls i
Cavalls; així com els relleus de la Serra de Mora. Tots ells pertanyen a la denominada
branca externa de la Serralada Prelitoral Catalana, que hem travessat al Pas de l´Ase.
També es veuen, al peu de la Serra de Mora gruixos importants de sediments detrítics
cenozoics, de l´Oligocè. Per d´altra banda, al Sud d´on ara ens trobem es veuen els relleus
mesozoics del Bloc de Cardó, que hem trobat prop de Miravet. Aquests relleus formen part
de l´anomenada branca interna de la Serralada Prelitoral Catalana. Així, des d´aquest
indret es veu clarament com unes i altres estructures delimiten la depressió on ara estem
situats, l´esmentada Depressió de Mora, situada entre la Branca Externa i la Branca
Interna de l´esmentada Serralada Prelitoral Catalana del Sistema Mediterrani.

PARADA 7 - CONDICIONAL. CARRETERA A MORA, PAS DE L´ASE,
CAMÍ DE LA GUIXERA DE GARCIA, (terme municipal de Garcia, comarca
de la Ribera d´Ebre). (Full 470).
Des de la parada anterior, cal fer un breu recorregut tot seguint la carretera que
es dirigeix cap a Garcia. Prop d´ella, després de fer un recorregut inferior als 5 Km, per
la carretera C – 12, ens caldrà fer la present aturada, just d´on eix el camí que es dirigeix
cap a una antiga guixera, situada a la dreta de la carretera. Aquest indret es troba a uns 2
Km de Garcia. Així, aquesta aturada la farem a uns 7 Km de la parada anterior.
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En aquest recorregut, des de la parada anterior, s´han continuat trobant els
materials cenozoics de la Depressió de Mora. Més endavant, poc després de sobrepassar
el poble de Garcia, hem començat a trobar afloraments dels materials mesozoics que
reblen la Depressió Geològica de l´Ebre.
Ara, en aquest indret, hem trobat uns afloraments dels nivells argilosos i guixosos
que pertanyen al Triàsic Superior (al Keuper). Precisament, en aquest indret hi va haver
una guixera, on es van explotar aquests materials guixosos. Actualment es troba totalment
aturada i quasi perduda.

PARADA 8. CARRETERA A MORA, Km 2´5, PAS DE L´ASE,
TRENCALL DE LA PEDRERA, (terme municipal de Garcia, comarca de la
Ribera d´Ebre). (Full 470).
Des de la parada anterior, cal fer un breu recorregut tot seguint la carretera que es
dirigeix cap a la població de Vinebre. Així, ens caldrà remuntar l´Ebre per la carretera C –
12. Més endavant, a uns 2 Km i escaig de la parada anterior, ens caldrà fer-n´hi una alta.
La farem prop d´una caseta que hi a l´esquerra.

FOTOGRAFIA 4. PARADA 8
Aspecte parcial del Pas de l´Ase, per la seva part septentrional.
Al fons es veu la Torre de Refrigeració de la Central Nuclear d´Ascó

En aquest recorregut, des de la parada anterior, s´han continuat trobant els materials
mesozoics esmentats a la parada anterior, de la Serralada Prelitoral del Sistema
Mediterrani. Així, tot i que inicialment hem anat trobant afloraments dels materials
guixosos del Triàsic Superior (del Keuper), després hem començat a veure materials
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carbonatats els quals pertanyen al Juràssic. Així, hem vist nivells de calcàries i de dolomies
a diferents trams d´aquest recorregut.
En aquest indret, es fa clarament palès un sinclinal de doble vergència, per una part
de “direcció catalana” (NE-SW), preponderant; i per d´altra de “direcció ibèrica” (NWSE), que afecta a l´anterior.
Des d´aquest lloc, es pot fer una bona observació del Pas de l´Ase, obert per l´Ebre
en travessar els materials carbonatats de la Serralada Prelitoral Catalana en aquest indret
de la seva Branca Externa. FOTOGRAFIA 4.
Per d´altra bada, des d´on som ara, eix un brancal que es dirigeix cap a una propera
pedrera, on s´explotaven les calcàries mesozoiques del Cretàcic, per tal d´ésser emprades
com a àrids per a la construcció

PARADA 9. AREA DE DESCANS DE L´ENTRADA SEPTENTRIONAL
AL PAS DE L´ASE (terme municipal de Vinebre, comarca de la Ribera
d´Ebre). (Full 470).
Després de fer la parada anterior, cal anar cap l´indret del Pas de l´Ase. En arribar a
l´Àrea de Descans de la seva sortida septentrional, ens caldrà fer la present aturada, després
de recórrer aproximadament 1´1 Km, des de la parada anterior.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 9
Aspecte de la Discordança progressiva.
Els nivells que hi a tocar la carretera estan molt inclinats;
mentre els que hi ha sota les torres elèctriques són gairebé horitzontal

En els primers trams d´aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels
materials mesozoics del Juràssic, dels que parlat a l´aturada anterior. Aquests materials són
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carbonatats, de caràcter calcari i dolomítics, segons els trams. Cal fer esment de que
aquests materials carbonatats mesozoics es troben força fracturats, fent-se palesos diferents
plans de falla (sovint amb estries de desplaçament horitzontal).
També cal dir que precisament el riu Ebre, en travessar aquests materials
carbonatats de la Serralada Prelitoral Catalana (del Sistema Mediterrani) dona lloc a un
interessant estret, el denominat Pas de l´Ase, pel qual discorre tant la carretera com la línia
del ferrocarril.
Tot i així, prop de l´indret de la parada, es fan palesos uns materials detrítics (amb
nivells de calcolutites ocres, gresos i conglomerats en paleocanals, fonamentalment).
Aquests materials són discordants amb els anteriors i formen part de la Formació
Montsant. Aquests materials que pertanyen a la Depressió Geològica de l´Ebre dibuixen
una interessant discordança progressiva. FOTOGRAFIA 5.

PARADA 10 - CONDICIONAL. GASOLINERA DE VINEBRE, (terme
municipal de Vinebre, comarca de la Ribera d´Ebre). (Full 470).
Després de fer l´aturada anterior, cal fer un nou recorregut per la carretera C –
12. Així, ens anirem apropant al poble de Vinebre. Més endavant, després de deixar per la
dreta el trencall de la Torre de l´Espanyol, arribarem a la Gasolinera de Vinebre. Aquí
farem la darrera aturada, a uns 2 Km de la parada anterior.
Poc després de fer l´aturada anterior, començarem a trobar els afloraments dels
nivells de calcolutites ocres i dels gresos de la Formació Flix. Aquests són els materials
que apareixen per les proximitats de l´indret de la present aturada. Així, aquests
materials són els que reblen, en aquest indret, la Depressió Geològica de l´Ebre on ens
trobem ara situats, tot i que molt prop de la seva vorera meridional.
Des d´aquest indret, es pot gaudir d´un bon lloc d´observació de la depressió que
hem acabat d´esmentar..

EN AQUEST
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RECORREGUT GEOLÒGIC I MINER PER LA
COMARCA DE LA TERRA ALTA: DES D´HORTA
DE SANT JOAN A LES ROQUES DE BENET, A BOT
I AL PRAT DE COMPTE
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 recomanem de cercar la informació més adient, sobre els trams a recórrer
mitjançant camins de terra, o de pista. Precisament, en aquest itinerari, hi ha alguns
trajectes d´aproximació cap a les mines, que haurem de fer per camins de terra en
irregular estat de conservació.
Per d´altra banda, recomanem tenir una cura extrema de la NATURA, evitant
qualsevol forma d’agressió sobre ella, o de fer-n´hi un mal ús del que en ofereix la nostra
mare Terra.

BREU INTRODUCCIÓ
El recorregut del present itinerari discorrerà per una zona en la qual conflueixen
tres unitats geològiques netament diferenciades: la Depressió Geològica de l´Ebre, la
Serralada Prelitoral Catalana (del Sistema Mediterrani), i la Serralada Ibèrica. La
primera es situa al Nord, la segona al Sud i la tercera al SW. Tot i això, la major part del
recorregut de l´itinerari transcorrerà per la primera unitat geològica esmentada.
Així, en els primers trams del recorregut, pels voltant d´Horta de Sant Joan, els
farem prop de la zona de contacte entre les dues primeres unitats, però prop de la zona
d´influència de la tercera unitat. Per aquests indrets trobarem afloraments dels materials
detrítics de la Formació Montsant, però molt verticalitzats, per trobar-se a l´Avant País
Plegat de la Depressió Geològica de l´Ebre, però prop del contacte amb la Serralada
Prelitoral Catalana.
Després, a la resta del recorregut, s´aniran trobant afloraments dels materials
cenozoics de la Formació Montsant (i de la Formació Flix), fins arribar a la darrera
aturada, per on trobarem afloraments dels materials mesozoics de la Serralada Prelitoral
Catalana. Pràcticament, tot el recorregut l´hem fet a la Zona de l´Avant País Plegat, de la
Depressió Geològica de l´Ebre
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Per d´altra banda, el recorregut de l´itinerari, discorrerà fonamentalment per una de
les comarques que formen part de les Terres de l´Ebre o Regió de Tortosa, concretament
per la de la Terra Alta, tot i que courà prop de la comarca veïna del Matarranya.

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 i descripció dels materials terciaris (de l’Eocè i de l’Oligocè) de la
Depressió Geològica de l´Ebre, que pertanyen majoritàriament al complex al·luvial de
Gandesa - Horta de Sant Joan, que inclou, entre altres a la Formació Montsant i a la
Formació Flix. Aquests materials, els anirem trobant a diferents indrets del recorregut de
l´itinerari. Cal dir que bona part d´aquesta zona, per on discorre el recorregut, s´inclou
dintre del denominat Avant-país, situat al contacte entre la Depressió Geològica de l´Ebre
i la Serralada Ibèrica. I també al contacte entre l´esmentada depressió i la Serralada
Prelitoral Catalana.
2.- Observació i descripció dels materials mesozoics (del Triàsic, del Juràssic i del
Cretàcic) i dels cenozoics (de l’Eocè i de l’Oligocè), que constitueixen la Serralada
Prelitoral Catalana,. Aquests materials els trobarem a diferents indrets del recorregut de
l´itinerari.
3.- Observació de les estructures locals d´aquestes unitats geològiques acabades
d´esmentar, que trobarem al llarg del recorregut de l´itinerari, i de les relacions existents
entre elles. Així:
3A) de l´estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre, que veurem pràcticament al llarg
de tot el recorregut de l´itinerari.
3B) de l´estructura de Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana (integrant del
Sistema Mediterrani), que trobarem a diferents trams del recorregut. Aquests es troben
prop de la seva Zona d´Enllaç amb el Sistema Ibèric.
3D) de les relacions existents entre les unitats i sotsunitats geològiques acabades
d´esmentar.
4.- Observació i reconeixement de diferents mineralitzacions situades a diferents
indrets del recorregut de l´itinerari, (però sempre dintre de la Serralada Prelitoral
Catalana), com són les formacions argiloses, que trobarem a diversos indrets del terme de
Prat de Compte i d´Horta de Sant Joan, ubicades entre els materials del trànsit del Cretàcic
Superior al Paleocè.
5.- Observació de les antigues explotacions mineres relacionades amb les
mineralitzacions anteriors. Al respecte, cal dir que totes elles es troben actualment
aturades.
6.- Observació i anàlisi dels impactes produïts sobre el Medi Natural (i sobre el
Medi Ambient), tant per les explotacions mineres anteriors, com per altres activitats
humanes.
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7.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic i
Miner, que trobarem al llarg del recorregut. Entre aquests llocs, cal fer esment dels
paratges de les Roques de Benet i les Olles del Canaletes, situades prop de la població
d´Horta de Sant Joan.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
Pel que fa al recorregut del present itinerari, existeixen alguns antecedents molt
propers, obra del mateix autor del present itinerari. Es tracta de MATA-PERELLÓ (1989,
1996b, 1997, 2000a, 2000b, 2001a, 2001b i 2001c). Un altre antecedent parcial es: MATA
– PERELLÓ i ARASA (2004).
Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions d´aquesta comarca, farem esment
d´un altre treball del mateix autor, de MATA-PERELLÓ (1991), relatiu a les
mineralitzacions catalanes en general. Uns altres antecedents, cal situar-los en MATAPERELLÓ (1995a i 1995b), relatius als inventaris mineralògics de les comarques de la
Terra Alta i del Matarranya.
I, finalment, pel que fa a l´estructura geològica de la zona per la qual discorre
l´itinerari, farem esment dels treballs de GUIMERÀ et altri (1982) i de RIBA et altri
(1976). També, i dintre d´aquest apartat, també farem esment de diversos treballs de
l´IGME (1972). Tots ells són relatius a diversos fulls geològics corresponents als indrets
per on passarà el recorregut de l´itinerari.
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 començarà i finalitzarà dintre de la comarca de la Terra
Alta, concretament per les immediacions de la localitat d´Horta de Sant Joan, sobre la
carretera T – 330 (C – 112), per on es farà la primera aturada. Tot seguit s´anirà cap al
paratge de les Roques de Benet, per tal de fer una nova aturada. S´hi anirà des de la
carretera abans esmentada.
Posteriorment, caldrà anar cap al bell mig de la població d´Horta de Sant Joan,
per tal de fer una nova aturada, seguint ara la carretera T – 334 (C – 111). Posteriorment,
per aquesta mateixa carretera ens caldrà anar cap el poble de Bot. En aquest recorregut,
farem dues noves aurades.
Després, poc abans d´arribar a la darrera població (a Bot), ens caldrà continuar per
la carretera TV – 3301, la qual es dirigeix cap el poble de Prat de Compte. En aquest
recorregut farem una nova aturada. Més endavant, en arribar a la darrera població
esmentada, farem la darrera aturada d´aquest itinerari, prop de nou de la carretera T – 330
(C – 112), per la que hem iniciat aquest recorregut.
Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT, que
serà de 51´47 Km. En aquest recorregut es faran deu aturades. Es començarà a una alçada
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de 223metres, per anar pujant (prop de les Roques de Benet) fins als 910m. Després,
s´anirà baixant, fins als 330m fent diverses fluctuacions.

MAPA DEL TRAJECTE 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 cada una d´aquestes aturades farem un breu
comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui). Cada una d´aquestes parades tindrà
un número, i un topònim representatiu. Per d´altra banda, s´indicarà el nom del poble més
proper, el municipi al qual pertany l´indret, i la comarca on es troba situat. Per d´altra
banda, també indicarem en cada cas, i entre parèntesi, el full topogràfic on es troba
l´aturada. Finalment, cal dir que el recorregut de l´itinerari s´inclourà dintre dels següents
dos fulls, del "Mapa Topográfico Nacional", realitzats a l´escala 1:50.000 per l´"Instituto
Geográfico y Catastral": 470 (dit de Gandesa) i 496 (dit d´Horta de Sant Joan).
Així doncs, la relació de parades ordenades, que composen aquest itinerari
geològic i mineralògic, és el següent:

PARADA 1. CARRETERA T – 330 (C – 112), IMMEDIACIONS DE LA
VENTA DEL CAIXARRO, (terme municipal d´Horta de Sant Joan, comarca
de la Terra Alta). (Full 496).
El recorregut d´aquest itinerari, ens caldrà iniciar-lo en aquest indret, per les
immediacions de la Venta del Caixarro, sobre la carretera T – 330 (C – 112), entre Prat de
Compte i Horta de Sant Joan (dintre del terme municipal d´aquest darrer poble), prop del
Km 21,5 d´aquesta carretera. Aquí farem la primera aturada.
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Aquest indret es troba dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre (i més
concretament dintre del denominat Avant-País Plegat). Així es poden veure afloraments
verticalitzats dels materials detrítics de la Formació Montsant. Per d´altra banda, al Sud i al
SW d´aquests materials, també es fan palesos els afloraments carbonatats juràssics i
cretàcics de la Serralada Prelitoral Catalana, tot formant part dels relleus més
septentrionals del Tossal d´Engrilló.
Per d´altra banda, des d´aquest indret, i mirant cap a ponent, cap al Turó de Santa
Bàrbara, es pot veure molt clar com aquests materials verticalitzats pas perdent inclinació,
tornant-se cada cop més subhoritzontals, descrivint així una interessant discordança
progressiva de la que parlarem a les properes aturades.

PARADA 2. MIRADOR DEL BARRANC DEL SALT DEL FERRASSÓ,
ROQUES DE BENET, (terme municipal d´Horta de Sant Joan, comarca de
la Terra Alta). (Full 496).
Després de realitzar la parada anterior ens caldrà continuar per la carretera local T334, amb la intenció d´arribar a la cruïlla amb la T-330. En trobar-la, caldrà anar en sentit
occidental, durant uns 100 metres, fins trobar la cruïlla d´on eix la carretereta que se´n va
cap a les immediacions de les Roques de Benet. En caldrà agafar-la, per tal de recórrer uns
2 Km i fer una nova aturada, davant d´un mirador, on hi ha uns plafons. Així, des de la
parada anterior, haurem recorregut uns 6 Km, aproximadament..

FOTOGRAFIA 1. PARADA 2
Un aspecte de les Roques de Benet
A la part alta es veuen els nivells detrítics de la Formació Montsant
i a la part baixa es localitzen els nivells carbonatats mesozoics, discordants entre si.
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ESQUEMA 1. PARADA2
Com a la fotografia, dal es veuen els nivells detrítics de la Formació Montsant
i sota es veuen els materials carbonatats mesozoics, discordants entre si.

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2
Un aspecte de la Muntanya de santa Bàrbara, des del Mirador del Barranc del Salt del Ferrassóº.
Horta de Sant Joan

En aquest recorregut, des de la parada anterior, inicialment s´han continuat tallant
els materials cenozoics de la Formació Montsant. Més endavant, hem trobat uns nivells de
calcolutites i gresos ocres, els quals pertanyen a la Formació Flix. Aquests materials els
hem continuat trobant fins a l´indret de l´aturada.
Des d´aquest lloc es pot veure l’impressionant relleu de les Roques de Benet,
integrant de la Zona d´Enllaç de la Serralada Prelitoral Catalana amb el Sistema Ibèric.
Els materials que constitueixen aquesta serralada són eminentment calcaris, i pertanyen al
Juràssic i al Cretàcic. Per sobre d´aquests materials mesozoics acabats d´esmentar, es
troben uns interessants afloraments dels nivells detrítics dels trams superiors de la
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Formació Montsant (que com ja s´ha dit, aquí forma part del Complex al·luvial de
Gandesa-Horta de Sant Joan). FOTOGRAFIA 1 i ESQUEMA 1.
Aquests materials són lleugerament posttectònics, tot i que es troben lleugerament
deformats per des darreres convulsions. Per d´altra banda, des d´aquest indret, mirant cap
el NNE, es poden veure els relleus de la Muntanya de Santa Bàrbara, que hem vist a
l´aturada anterior. FOTOGRAFIA 2.

PARADA 3. PUJADA CAP EL COLL DE MEMBRADO, (terme municipal
d´Horta de Sant Joan, comarca de la Terra Alta). (Full 496).
Des de la parada anterior, cal continuar per la carretereta que es va dirigint cap a la
Franqueta. Tot i així, en trobar un trencall (per l´esquerra) ens dirigirem cap a les Roques
de Benet, anant ascendint cap el Coll de Membrado. A menys de 1 Km del trencall, i a uns
2 Km de la parada anterior, n´efectuarem una altra.
En aquest recorregut, hem anat trobant els materials cenozoics que hem esmentat a
l´aturada anterior. Així, inicialment, haurem vist afloraments dels gresos i calcolutites
ocres de la Formació Flix Més endavant, haurem vist els nivells detrítics de la Formació
Montsant, que son els que constitueixen les Roques de Benet, prop d´on ara som.
Des d´aquest indret, es poden veure els afloraments dels materials carbonatats
mesozoics, els qual són discordants amb els cenozoics anteriorment esmentats.
FOTOGRAFIA 3.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3
Aflorament de les calcàries Juràssiques, discordants amb els conglomerats cenozoics
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PARADA 4. IMMEDIACIONS DEL COLL DE MEMBRADO, (terme
municipal d´Horta de Sant Joan, comarca de la Terra Alta). (Full 496).
Des de la parada anterior, cal continuar pel camí que es va dirigint cap el Coll de
Membrado, pels sectors septentrionals de les Roques de Benet. A menys de 2 Km de la
parada anterior, després de sobrepassar el Coll de Membrado, podem efectuar una nova
aturada, dintre del recorregut d´aquest itinerari.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a
l´aturada anterior. Tot i així, abans d´arribar al Coll de Membrado, haurem trobat uns
afloraments dels materials carbonatats mesozoics, que en bona part pertanyen al Juràssic.
Aquests materials són clarament discordants amb els anteriorment esmentats, els quals
pertanyen al Cenozoic. Al respecte, cal dir que aquests materials carbonatats mesozoics es
troben dintre de la Serralada Prelitoral Catalana. I més concretament, es troba dintre de la
denominada Zona d´Enllaç amb el sistema Ibèric.
Des d´aquest indret (baixant cap a llevant, des del Coll de Membrado) es pot veure
una interessant discordança entre els nivells carbonatats mesozoics, del Juràssic i els
nivells detrítics cenozoics. FOTOGRAFIA 4.

FOTOGRAFIA 4. PARADA 4
Un aspecte dels materials detrítics de les Roques de Benet.
Per sota, es veuen els materials carbonatats mesozoics del Juràssic de la Serralada Prelitoral
Catalana.
Al fons es veu la plana de la Depressió Geològica de l´Ebre, a la Terra Alta

Per d´alta banda, des d´aquest indret, mirant cap el Nord-Est es poden veure els
relleus de les Canals, per on afloren els materials mesozoics acabats d´esmentar.
FOTOGRAFIA 5.
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FOTOGRAFIA 5. PARADA 4
Afloraments dels materials carbonatats mesozoics del Juràssic a les Canals

FOTOGRAFIA 6. PARADA 5
Mola de l´Ermita i del convent de Sant Salvador

27

PARADA 5. ENTRADA A HORTA DE SANT JOAN, (terme municipal
d´Horta de Sant Joan, comarca de la Terra Alta). (Full 496).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal tornar enrere, per tal d´arribar de nou a la
carretera T – 330 (C – 112). En trobar-la, ens caldrà anar cap a la cruïlla amb la carretera T
– 334 (C – 111), en trobar-la ens caldrà anar cap a Horta de Sant Joan. En arribar a les
immediacions del parc de bombers, ens caldrà fer una nova aturada, aproximadament a uns
Després d’un recorregut proper als 2 Km, en arribar a l´indret de la Partida Solans, caldrà
agafar un camí que surt per la dreta. A través d’aquest camí caldrà fer dues aturades: una a
8 Km de la darrera aturada.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics que
hem vist inicialment. Tot i així, per aquests indrets predominen els nivells calcolutítics i
gresencs de la Formació Flix.
Des d´aquest indret, es pot gaudir d´una bona observació de la discordança
progressiva del turó de Santa Bàrbara. Aquesta es situa sobre els afloraments dels
materials detrítics de la Formació Montsant. FOTOGRAFIA 6.

PARADA 6. TRENCALL DEL CAMÍ CAP A LA PARTIDA DE SOLANS,
(terme municipal d´Horta de Sant Joan, comarca de la Terra Alta). (Full
496).
Des de la parada anterior, cal travessar Horta de Sant Joan, per tal d´anar cap a
Bot, per la carretera T-334 (C – 111). Després d’un recorregut proper als 2´5 Km, en
arribar a l´indret de la Partida Solans, caldrà agafar un camí que surt per la dreta. A través
d’aquest camí caldrà fer dues aturades: una a l´inici del camí i l’altra una mica més lluny (a
uns 150 metres de l´inici, que serà la PARADA 7). En aquest recorregut, s´ha deixat per
l´esquerra, el trencall que es dirigeix cap al poble d´Arenys del Lledó (de la propera
comarca del Matarranya).
En el recorregut entre la parada anterior i Horta de Sant Joan hem continuat trobant
els materials esmentats anteriorment a les parades anteriors. Així, prop de la carretera hem
seguit veient els materials verticalitzats, de la Formació Montsant, els quals s’ubiquen
dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre, dintre dels sectors que es situen a l´Avant –
País Plegat.
Per d’altra banda, en el recorregut, des del trencall d´Horta de Sant Joan s’han anat
tallant els nivells lutítics i gresencs de la Formació Flix (la qual forma aquí part del
Complex al·luvial de Gandesa - Horta de Sant Joan).
A l´indret de la parada (PARADA 6), i molt a prop de la carretera, es poden trobar
interessants mostres de GUIX FIBRÒS (amb gruixos de 10-15cm). Ocasionalment, també
hem trobat GUIX LAMINAR. Aquests guixos són sempre secundaris i es troben entre els
nivells de la Formació Flix. Finalment, cal dir que aquest guix es troba reblint diàclasis, i
plans d’estratificació alhora, entre els afloraments cenozoics de l´esmentada Formació
Flix. FOTOGRAFIA 7.
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FOTOGRAFIA 7. PARADA 6
Aspecte del guix fibrós

FOTOGRAFIA 8. PARADA 7
Contacto entre la Serralada Prelitoral Catalana i la Depressió Geològica de l´Ebre
Discordança progressiva de Bot – Horta de Sant Joan
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PARADA 7. PARTIDA DE SOLANS, (terme municipal d´Horta de Sant
Joan, comarca de la Terra Alta). (Full 496).
.
Després, caldrà fer un recorregut a peu, proper als 150 – 200 metres, per fer una
nova parada (PARADA 4).. Des d’aquest lloc, i continuant a peu pel camí, tot mirant cap a
llevant, es pot veure una interessant discordança progressiva entre els materials de la
Formació Montsant, que alhora es troben en contacte discordant amb els nivells calcaris de
la Serralada Prelitoral Catalana.
D’aquest indret, es poden observar, mirant cap al Nord (i NNW), uns interessants
paleo-canals, desenvolupats entre els materials de la ja reiteradament esmentada Formació
Flix. Cal dir que tots aquests materials, es troben inclinats amb una clara vergència
septentrional. Es de destacar que aquets paleocanals són més abundants cap al SE que cap
al NW, pel fet de trobar-se prop de la zona més detrítica, on aflora amplament la Formació
Montsant.
Aquest es un bon indret, per tal d´observar l´estructura de la Serralada Prelitoral
Catalana. FOTOGRAFIA 8.

PARADA 8. LES OLLES DEL MAS DE BAUBO I DEL RIU CANALETES,
(termes municipals d´Horta de Sant Joan i de Bot. comarca de la Terra
Alta). (Full 496).
Des de la parada anterior, cal anar cap al paratge de les Olles de Baubo. Per fer-ho,
hi podem anar anar-hi des de les immediacions de l´indret per on hem fet la PARADA 6,
baixant cap a Via Verda i després cap al Camí Vell de Bot, des d´on arribarem fàcilment a
les Olles, fent un recorregut proper als 4´5 Km. També hi ha la possibilitat de continuar per
la carretera T-334 (C – 111), fins prop del seu Km 7´5, baixant després cap a la Via Verda i
cap el Camí Verd de Bot., recorrent així uns 5 Km més dificultosos. Tot i així, la millor
opció es tornar a Horta de Sant Joan, per tal d´agafar directament el Camí Vell de Bot (i
el Camí de Santa Bárbara), pel primer arribarem directament a les Olles de Baubo, fent un
recorregut d´uns 4´5 Km des d´Horta de Sant Joan, però més planers. Les Olles es troben a
la divisòria dels termes d´Horta de ant Joan i de Bot.
En aquets recorreguts, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics que
reblen la Depressió Geològica de l´Ebre. Aquests materials pertanyen majoritàriament a
l´Eocè i tenen caràcter detrític. Es troben dintre de l´Avant País Plegat, per on estem
realitzant la major part del recorregut d´aquest itinerari.
En aquest indret, es pot gaudir d´un conjunt de ràpids, cascades i gorgs, situats al
riu Canaletes; en realitat al seu afluent el Barranc de l´Hort del Frare, el qual baixa des
d´Horta de Sant Joan. Aquestes formes d´erosió s´han desenvolupat en travessar els
materials cenozoics anteriorment esmentats.
Aquests indrets, constitueixen un interessant paratge d´Horta de Sant Joan i del
conjunt de la comarca de la Terra Alta. Son in interessant LIG (Lloc d´Interès Geològic)
del nostre patrimoni. FOTOGRAFIA 9.
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FOTOGRAFIA 9. PARADA 8
Un aspecte de les Olles de Baubo.

PARADA 9 - CONDICIONAL. CARRETERA DE BOT A PRAT DE
COMPTE, AGULLA DE BOT, (terme municipal de Bot, comarca de la Terra
Alta). (Full 470).
Després de fer l´aturada anterior, cal seguir cap a Bot, pel camí vell que comunica
Horta de Sant Joan amb Bot, seguint el riu Canaletes. Així, aviat arribarem a la carretera
TV – 3301, la qual ens anirà conduint cap al poble de Prat de Compte, deixant enrere el
de Bot (a uns 2 km). En agafar aquesta carretera, també deixarem el riu Canaletes i
començarem a pujar. A uns 2 Km després d´agafar aquesta carretera, podem fer una nova
aturada, a uns 5 Km de la parada anterior, aproximadament.
Al respecte d´aquest tram, cal dir que tot el recorregut s´ha efectuat per la
Depressió Geològica de l´Ebre, molt a prop del contacte amb la Serralada Prelitoral, per la
denominada Zona d´Enllaç amb el Sistema Ibèric. També cal recordar que l´esmentada
serralada es troba al SE, al Sud i al SW d´on som. Tanmateix, ens trobem situats, com a la
major part del recorregut d´aquest itinerari, dintre de la Zona de l´Avant – País Plegat.
Bona part dels afloraments que anem trobant, pertanyen a la Formació Flix i es
troben constituïts per nivells de calcolutites ocres i de gresos, del mateix color, de
tonalitats ocres, clarament continentals. També cal destacar la presencia de trams
conglomeràtics, que pertanyen normalment a la Formació Montsant.
Uns i altres materials es troben dintre del denominat complex al·luvial de
Gandesa - Horta de Sant Joan. Aquests nivells de conglomerats es van fent cada cop més
palesos mentre anem circulant cap a Prat de Compte. Entre aquests materials
conglomeràtics, cal destacar el relleu de l´Agulla de Bot. FOTOGRAFIA 10.
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FOTOGRAFIA 10. PARADA 9
Un aspecte de l´Agulla de Bot

PARADA 10. EXPLOTACIONS DE MATERIALS REFRACTARIS DE
PRAT DE COMPTE, DEL BARRANC DE XALAMERA, (terme municipal
de Prat de Compte, comarca de la Terra Alta). (Full 496).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar per la carretera local TV –
3301, la qual ens anirà conduint cap el proper poble de Prat de Compte. Després de fer un
recorregut proper als 7´5 Km, arribarem a la carretera T – 330 (C- 112), sobre la qual hem
iniciat el recorregut d´aquest itinerari. En trobar-la continuarem breument cap el poble, fins
trobar el camí pel qual s´accedeix directament a les explotacions lutítiques i sorrenques del
Barranc de la Xalamera, on farem la present aturada després de recórrer uns 8´5 Km des de
la parada anterior
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials detrítics que hem
esmentat a les aturades anteriors. Més endavant, en apropar-nos a Prat del Compte, hem
trobat nivells grisencs i lutitics de l´Eocè Inferior. De fet, ens hem estat apropant al
contacte Cretàcic-Paleocè. És adir, al contacte entre la Depressió geològica de l´Ebre i la ,
Serralada Prelitoral Catalana, entrant ara en aquesta darrera unitat geològica.
En aquest lloc hi ha una explotació d´uns nivells lutítics, que pertanyen al trànsit
del Cretàcic Superior a l’Eocè. Aquests materials pertanyen a la Serralada Prelitoral
Catalana del Sistema Mediterrani, on ens trobem ara situats. Entre aquests nivells, que
aquí són molt sorrencs, es troba una abundant presència d´HEMATITES, i naturalment de
CAOLINITA, que és el mineral explotat. També cal fer esment de la presència de QUARS
(en forma d´arena).
32

Cal dir, per d´altra banda, que a més a més d´aquesta explotació de materials
refractaris, n´existeixen d´altres, situades a diferents indrets del terme de Prat de Compte, i
ubicades sempre entre aquests mateixos materials. FOTOGRAFIA 11.

FOTOGRAFIA 11. PARADA 10
Detall de les explotacions de materials refractaris de Prat de Compte
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RECORREGUT GEOLÒGIC I MINERALÒGIC PER
LES COMARQUES DE LA TERRA ALTA, DE LA
RIBERA D´EBRE I DEL PRIORAT: DES DE
GANDESA A MORA LA NOVA, AL MASROIG I AL
MOLAR
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 recomanem de cercar la informació més adient, sobre els trams a recórrer
mitjançant camins de terra, o de pista.
Per d´altra banda, recomanem tenir una cura extrema de la NATURA, evitant
qualsevol forma d’agressió sobre ella, o de fer-n´hi un mal ús del que en ofereix la nostra
mare Terra.

BREU INTRODUCCIÓ
En aquesta ocasió, el recorregut del present itinerari discorrerà per una zona en la
qual conflueixen tres unitats geològiques netament diferenciades: la Depressió Geològica
de l´Ebre, la Serralada Prelitoral Catalana (integrant del Sistema Mediterrani) i la
Serralada Ibèrica (tot i que aquesta ens quedarà una mica lluny). Els primers trams es
faran per entre els afloraments cenozoics de la Depressió Geològica de l´Ebre i més
concretament, per les immediacions de la denominada Zona de l´Avant – país plegat. Tot
aquest recorregut es farà entre la població de Gandesa i la Venta de Camposines.
Tot seguit es tallaran breument els afloraments mesozoics de la Branca Externa de
la Serralada Prelitoral Catalana, per arribar després a trobar de nou els afloraments
cenozoics que reblen la Depressió de Mora (situades ambdues dintre del Sistema
Mediterrani). Aquest recorregut s´efectuarà entre Camposines i les immediacions de la
població del Masroig.
Posteriorment, es ornarà a transitar per la Branca Externa de la Serralada
Prelitoral Catalana, tot i que ja passarà ser la pròpia serralada en sentit estricte). Això
succeirà cap a la fi del recorregut, per les immediacions del Molar.
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Per d´altra banda, el recorregut de l´itinerari, discorrerà fonamentalment per dues
de les comarques que formen part de les Terres de l´Ebre o Regió de Tortosa,
concretament per la del la Terra Alta i per la de la Ribera d´Ebre. Tanmateix, discorrerà per
una de les que forma part de la Regió de Reus, concretament per la comarca del Priorat, per
on finalitzarà aquest recorregut.

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 i descripció dels materials terciaris (de l´Eocè i de l´Oligocè) de la
Depressió Geològica de l´Ebre, que pertanyen majoritàriament al complex al·luvial de
Gandesa - Horta de Sant Joan, que inclou, entre altres a la Formació Montsant i a la
Formació Flix. Aquests materials, els anirem trobant als primers indrets del recorregut de
l´itinerari, entre Gandesa, Corbera d´Ebre i la Venta de Camposines. També els trobarem
entre Mora d´Ebre, el Masroig i les immediacions del Molar, tot formant part de la
Depressió de Mora.
2.- Observació i descripció dels materials mesozoics (del Triàsic, del Juràssic i del
Cretàcic), que constitueixen la Serralada Prelitoral del Sistema Mediterrani (a la seva
Branca Externa). Aquests materials els trobarem entre la Venta de Camposines i les
immediacions de Mora d´Ebre. I més endavant pels voltants de la població del Molar, tot i
que en aquest cas sols trobarem afloraments dels materials paleozoics del Carbonífer.
3.- Observació dels mantells al·luvials del pleistocè i de l´Holocè, que reblen part
de la Depressió de Mora.
4.- Observació de les estructures locals d´aquests materials, al llarg del recorregut
de l´itinerari, i de les relacions existents entre les dues unitats geològiques acabades
d´esmentar. Així:
4A) de l´estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre, que veurem als primers i als
darrers trams del recorregut.
4B) de l´estructura de Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana (integrant del
Sistema Mediterrani), que trobarem a diferents trams del recorregut. En molts indrets,
aquests es troben prop de la seva Zona d´Enllaç amb el Sistema Ibèric.
4C) de la Depressió de Mora (ubicada entre les dues branques de la Serralada Prelitoral
Catalana del Sistema Mediterrani), que trobarem entre Mora d´Ebre i les immediacions
del Molar, cap a la fi del recorregut.
5.- Observació de les explotacions mineres que es vagin trobant al llarg del
recorregut de l´itinerari. Entre aquestes, cal fer esment de les següents:
5A) de les relacionades amb les formacions guixoses (del Triàsic), que trobarem per les
immediacions de Mora d´Ebre
5B) de les explotacions de les mineralitzacions filonianes de Pb – Zn, encaixades als
materials del Carbonífer, que veurem prop del Masroig
5C) de les explotacions de les mineralitzacions estratiformes de minerals de manganés, que
veurem al Molar, entre els afloraments dels materials del Carbonífer.
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6.- Observació i anàlisi dels impactes produïts sobre el Medi Natural (i sobre el
Medi Ambient), tant per les explotacions mineres anteriors, com per altres activitats
humanes.
7.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic i
Miner, que trobarem al llarg del recorregut.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
Pel que fa al recorregut del present itinerari, existeixen alguns antecedents molt
propers, obra del mateix autor del present itinerari. Es tracta de MATA-PERELLÓ (1989,
1995, 1996b, 1997a, 1997, 2000a, 2000b, 2000c, 2001a, 2001b, 2001c, 2001d, 2006a,
2006b i 2011). Uns altres antecedents són: MATA-PERELLÓ i ARASA (2004 i 2007); i
també MATA-PERELLÓ i MONTANÉ (2007), en uns itineraris força semblants al
present.
Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions d´aquesta comarca, farem esment
d´un altre treball del mateix autor, de MATA-PERELLÓ (1991), relatiu a les
mineralitzacions catalanes en general. Uns altres antecedents, cal situar-los en MATAPERELLÓ (1995a i 1995b), relatius als inventaris mineralògics de les comarques de la
Terra Alta i del Matarranya.
I, finalment, pel que fa a l´estructura geològica de la zona per la qual discorre
l´itinerari, farem esment dels treballs de GUIMERÀ et altri (1982) i de RIBA et altri
(1976). També, i dintre d´aquest apartat, també farem esment de diversos treballs de
l´IGME (1972). Tots ells són relatius a diversos fulls geològics corresponents als indrets
per on passarà el recorregut de l´itinerari.
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 començarà dintre de la comarca de la Terra Alta,
concretament pels voltants de la seva capital, la població de Gandesa, per on es farà la
primera aturada. Tot seguit, el recorregut es dirigirà cap a Corbera d´Ebre i cap a Mora
d´Ebre, passant de la comarca de la Terra Alta a la de la Ribera d´Ebre. En aquest tram es
podran fer diverses aturades. En aquest tram del recorregut, es transitarà per la carretera
nacional N – 420.
Posteriorment, caldrà anar cap a Mora la Nova i posteriorment cap al Masroig. En
aquest recorregut, farem noves aturades, passant de la comarca de la Ribera d´Ebre a la del
Priorat. Així, es continuarà per la carretera nacional N - 420, continuant després per la
carretera TV – 7241. Finalment, s´anirà cap al Molar, per on es faran les darreres aturades,
finalitzant el recorregut de l´itinerari. En aquest tram es circularà per la carretera T – 234.
Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT, que
serà de 45´90 Km. En aquest recorregut es faran set aturades. Es començarà a una alçada
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de 348 metres (a la població de Gandesa), per anar baixant (anat cap a Mora d´Ebre i Mora
la Nova) fins als 28m, en sobrepassar el riu Ebre. A partir d´aquí, s´anirà oscil·lant fins
arribar als 168m (al Puig Roig del Roget) i fins als 54m (a la Mina de Sant Josep).
Finalment s´arribarà als 160m a la darrera aturada.

MAPA DEL TRAJECTE 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 cada una d´aquestes aturades farem un breu
comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui).
Cada una d´aquestes parades tindrà un número, i un topònim representatiu. Per
d´altra banda, s´indicarà el nom del poble més proper, el municipi al qual pertany l´indret, i
la comarca on es troba situat. Per d´altra banda, també indicarem en cada cas, i entre
parèntesi, el full topogràfic on es troba l´aturada. Finalment, cal dir que el recorregut de
l´itinerari s´inclourà dintre dels següents dos fulls, del "Mapa Topográfico Nacional",
realitzats a l´escala 1:50.000 per l´"Instituto Geográfico y Catastral": 470 (dit de Gandesa),
471 (dit de Mora d´Ebre) i 496 (dit d´Horta de Sant Joan).
Així doncs, la relació de parades ordenades, que composen aquest itinerari
geològic i mineralògic, és el següent:

PARADA 1 - CONDICIONAL. ESTACIÓ D’AUTOBUSOS, (terme
municipal de Gandesa, comarca de la Terra Alta). (Full 470).
El recorregut del present itinerari, s’iniciarà a la població de Gandesa, la capital
de la comarca de la Terra Alta, iniciant-se a la moderna Estació d´Autobusos de la
població, la qual es troba tot sortint cap a Corbera de Terra Alta, junt al costat de la
carretera N-420.
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Al respecte, cal dir que tant la població, com bona part del seu terme, es troba
situat a la Depressió Geològica de l´Ebre, molt a prop del contacte amb la Serralada
Prelitoral, per la denominada Zona d´Enllaç amb el Sistema Ibèric. També cal recordar
que l´esmentada serralada es troba al SE, al Sud i al SW d´on som, i es troba constituta
pels relleus mesozoics de la Serra de Cavalls i els de la Serra de Pàndols.
Així, els materials que es troben en aquest indret són terciaris, i més concretament
de l´Oligocè. Pertanyen, per d’altra banda, a la Formació Flix, que aquí forma part del
Complex al·luvial de Gandesa - Horta de Sant Joan.
Els afloraments d’aquesta formació, es troben constituïts per nivells de calcolutites
ocres i de gresos, del mateix color, clarament continentals. Afloren amplament al Nord i al
NE de Gandesa. Per d’altra banda, també cal dir que sovint, entre aquests materials es
fan palesos paleocanals, com veurem més endavant prop de Bot.
.

PARADA 2. GUIXERA DE MORA, (terme municipal de Mora d´Ebre,
comarca de la Ribera d´Ebre). (Full 470).
Des de la parada anterior, cal fer un recorregut tot seguint la carretera que es
dirigeix cap a Corbera d´Ebre i cap a Mora d´Ebre, la N – 240. Per ella, després de fer
un recorregut inferior als 12 Km, caldrà fer la present aturada, just d´on eix el camí que es
dirigeix cap a una antiga guixera, situada a l´esquerra de la carretera.
En aquest recorregut, des de la parada anterior, s´han trobat inicialment els
materials cenozoics que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, després de sobrepassar
la Venta de Camposines, s´hauran començat a trobar afloraments dels materials mesozoics
de la Serralada Prelitoral del Sistema Mediterrani. Tot i així, cap els voltants dels 2 Km,
després de sobrepassar el trencall d´Ascó, s´han trobat uns afloraments dels nivells
argilosos i guixosos que pertanyen al Triàsic Superior (al Keuper). Precisament, en aquest
indret hi va haver una guixera, on es van explotar aquests materials guixosos. Actualment
es troba totalment aturada i quasi perduda.

PARADA 3. DIPÒSIT I CAP DE TIR, CARRETERA A FALSET, (terme
municipal de Mora la Nova, comarca de la Ribera d´Ebre). (Full 471).
Des de la parada anterior cal continuar cap a Mora d´Ebre, per la carretera N –
420. Així, arribarem a l´esmentada població. Tot seguit, convindrà seguir per l´esmentada
carretera, sobrepassant el riu Ebre, anat cap a la població de Mora la Nova. Tot i així, ens
convindrà seguir cap a llevant per la carretera n_ 420. En apropar-nos, ens caldrà agafar la
variant de la carretera N – 420, fins arribar al trencall més oriental de Mora la Nova.
Després d´agafar-lo, ens caldrà recórrer uns 100 metres cap el poble. En aquest indret
farem una nova aturada, a uns 13¨5 Km des de la parada anterior.
Tot aquest recorregut s´haurà fet íntegrament per la Depressió de Mora; així,
s´hauran anant tallant afloraments dels terrenys cenozoics que la reblen, tot i que sovint es
troben recoberts per terrenys detrítics del Pleistocè i de l´Holocè. Des d´aquest indret, es
pot gaudir d´un bon lloc d´observació de l´esmentada depressió. Per d´altra banda, des
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d´on ara som, es poden veure els relleus de la Branca Interna de la Serralada Prelitoral
Catalana, en concret del Bloc de Cardó, situat al SSW d´on ara som. FOTOGRAFIA 1.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 3
Un aspecte de la població de Mora la Nova, situada a la Depressió de Mora
Al fons es veuen els relleus de la Branca Interna de la Serralada Prelitoral

PARADA 4. POBLAT DEL PUIG-ROIG DEL ROGET, (terme municipal
del Masroig, comarca del Priorat). (Full 471).
Des de la parada anterior, cal retornar cap a la carretera N – 420, amb la intenció
d´arribar al trencall d´om eix la carretera local TV – 7341, la qual ens durà cap el proper
poble del Masroig. Aquí, si s´escau, ens cal seguir per un camí que condueix cap a
Bellmunt del Priorat; i tot seguit (per la dreta del camí anterior) un altre camí que ens durà
al poblat del Puig-roig del Roget. Aquí, si s´escau, es pot fer una parada, a uns11 Km de
l´anterior, aproximadament.
En aquest recorregut, hem anat trobant els materials ja esmentats a la parada
anterior. Així, inicialment, hem trobat afloraments dels materials cenozoics que reblen la
Depressió de Mora. Més endavant, en arribar a l´indret de l´aturada, haurem trobat uns
materials grisencs, de tonalitats rogenques, els quals formen part dels afloraments triàsics
del Buntsandstein. És a dir, en aquest tram de l´itinerari, hem passat de la Depressió de
Mora a la Serralada Prelitoral Catalana, per on estem ara situats en aquest indret de la
present aturada. FOTOGRAFIA 2.
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FOTOGRAFIA 2. PARADA 4
Un aspecte del Poblat Ibèric del Puig Roig del Roget. El Masroig
Per arreu es veu la utilització dels gresos rogencs del Buntsandstein.

En aquest indret hi ha un poblat iber. Sembla ser que hi vivien miners i
metal·lúrgics que treballaven a les Mines del Priorat (segons els plafons del poblat, i
segons comunicació verbal de Margarida Genera). El poblat es troba molt ben arreglat i es
força interessant de visitar-ho. Es troba sobre un aflorament dels gresos rogencs del
Buntsandstein, per sobre del riu Ciurana.

PARADA 5. CARRETERA T – 734, TRAM DEL MASROIG AL MOLAR,
IMMEDIACIONS DE LA MINA SANT JOSEP, (terme municipal del
Masroig, comarca del Priorat). (Full 471).
Des de la parada anterior, cal retornar cap al Masroig, Aquí, cal seguir per la
carretera que es va cap al Molar, la T – 734. A uns 2 Km del poble, abans d´arribar al riu
Ciurana, podem fer una nova aturada. Així, haurem recorregut uns 5 Km més,
aproximadament.
En aquest recorregut, després de retornar al Masroig, hem tornat a entrar dintre de
la Depressió de Mora, per on afloren nivells cenozoics de gresos i calcolutites eocèniques
de tonalitats ocres, continentals. Tot i així, aquests materials es troben recoberts molt
sovint per terrenys cenozoics més recents, del Pleistocè i de l´Holocè. Aquests materials
són eminentment detrítics i apareixen formant mantells al·luvials. FOTOGRAFIA 3
Precisament, des d´aquest indret, es pot tindre una bona visió de l´esmentada
Depressió de Mora, situada més al NW del lloc on ara ens trobem situats en aquesta
parada. FOTOGRAFIA 4.
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FOTOGRAFIA 3. PARADA 5
Un aspecte dels materials detrítics que formen part dels mantells al·luvials.
Aquests es situen sobre els afloraments eocènics de la Depressió de Mora

FOTOGRAFIA 4. PARADA 5
Un aspecte de la Depressió de Mora, des de les immediacions del Masroig.
Al fons es veuen les Serres de Cavalls i de Pàndols. Al centre, es veuen els materials rogencs
cenozoics que reblen la depressió
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PARADA 6 - CONDICIONAL. INSTAL·LACIONS DE LA MINA SANT
JOSEP, (terme municipal del Masroig, comarca del Priorat). (Full 471).
Poc després de realitzar la parada anterior, cal continuar per la carretera local T
– 734, la qual ens va apropant cap el poble del Molar. Per aquesta carretera ens caldrà
arribar al riu Ciurana. Poc abans de passar-lo farem una nova aturada, a unes antigues
instal·lacions mineres. Així, des de la parada anterior, haurem efectuat un trajecte de poc
més de 0´5 Km, per tal d´arribar a aquest lloc.
En aquest recorregut hem anat trobant materials els materials detrítics que hem
esmentat a l´aturada anterior. Ara (i cada vegada més), per sota d´aquests terrenys es
troben els nivells paleozoics del Carbonífer, com ara succeeix a l´indret de la present
aturada. Aquests materials pertanyen a la Serralada Prelitoral Catalana,
En aquest indret, a la vora del Siurana, hi ha les instal·lacions de l´antiga Mina de
Sant Josep. Aquesta es localitza sobre unes mineralitzacions filonianes de Pb-Zn, que es
troben encaixades entre els materials paleozoics del Carbonífer. Entre els minerals
present, cal fer esment dels anteriors, en especial de l´ESFALERITA i de la GALENA.
Ambdós es troben a l´antiga escombrera. Conjuntament amb ells també hi ha GOETHITA
(terrosa i limonítica), molt abundant.
Entre les instal·lacions mineres, cal fer esment d´un pou perillós; així com de les
restes dels edificis miners. FOTOGRAFIA 5. Prop d´aquest indret es fa ben palès el riu
Siurana. FOTOGRAFIA 6.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 6
Restes de les instal·lacions mineres de la Mina de Sant Josep i de les escombreres. El Masroig
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FOTOGRAFIA 6. PARADA 6
El riu Siurana prop de la Mina de Sant Josep, entre afloraments paleozoics del Carbonífer. El
Masroig i el Molar

PARADA 7. MINA SERRANA, (terme municipal del Molar, comarca del
Priorat). (Full 471).
Després de fer la parada anterior, cal seguir cap el Molar. Poc després de
sobrepassar el riu, trobarem (a uns 2 Km i escaig) un camí cimentat que es dirigeix cap al
Clos Berenguer. Tot i que és un camí privat, el podem seguir. Aquest camí ens durà a
l´indret on hi ha la Mina Serrana, aquí farem una nova aturada, a uns 4 Km de l´anterior.
Tot i això, cal demanar autorització, per circular per aquest camí.
En aquest recorregut, hem trobat uns nivells de gresos i de margues ocres que
pertanyen a l´Eocè, i es situen a la Depressió de Mora, per on transitarem molt
tangencialment. Aquests materials es troben en bona part recoberts pel Quaternari.
Després, (ja de nou dintre de la Serralada Prelitoral Catalana), i agafar el camí que
condueix a la mina, a la qual anem, es comencen de nou a trobar els materials paleozoics
del Carbonífer, constituïts per nivells de quarsites i d´esquistos, els quals es troben situats
per sota dels del Buntsandstein.
Aquesta mina, (en la qual s´han extret minerals de manganès, per a ésser utilitzats
com a pedres semiprecioses), es situa sobre d´una mineralització vulcano - sedimentària de
Mn associada a nivells de “chert”, que es localitza entre els materials de la base del
Carbonífer Entre els minerals presents, cal fer esment dels següents: PIROLUSITA,
PSILOMELANA, RAMSDELLITA, TODOROQUITA, PIROXMANGUITA, QUARS i
RODONITA. Entre ells, els que s´explotaven eren els dos silicats esmentats del manganès:
la piroxmanguita i la rodonita. Els altres minerals, concretament els òxids de manganès (els
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quatre primers esmentats), cobreixen als silicats i dificulten extraordinàriament la seva
localització dintre de l´antiga explotació minera.

FOTOGRAFIA 7. PARADA 7
Bocamina de la Mina Serrana, Es situa entre afloraments de lidites del Carbonífer. El Molar

FOTOGRAFIA 8. PARADA 7
Un aspecte de l´interior de la Mina Serrana, entre afloraments de lidites del Carbonífer. El Molar
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Actualment, debut a la implantació de nous cultius vinícoles, s´han dut a terme
moltes obres a la zona. Tot i així, encara es possible entrar a una de les galeries, però, cal
tenir una extremada cura, si s´entra, ja que les mines es troben en precàries
condicions de seguretat, i els minerals poden trobar-se a les escombreres.
FOTOGRAFIES 7 i 8 .
Cal fer esment de l´existència d´una altra galeria propera, la qual es troba situada a
la part baixa d´un edifici dedicat als vins, que es va construir recentment. Al respecte,
també es interessant visitar aquesta mina, molt semblant a l´anterior (PARADA 7 - BIS).
Naturalment, per entrar-hi s´ha de tenir la oportuna autorització de l´empresa.

EN AQUEST INDRET FINALITZA L´ITINERARI

______________________________________________________________
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RECORREGUT GEOLÒGIC I MINERALÒGIC
PER LES COMARQUES DE LA TERRA ALTA,
RIBERA D’EBRE I SEGRIÀ: DES DE GANDESA
CAP LA FATARELLA, ASCÓ, FLIX, RIBA-ROJA
D´EBRE, ALMATRET, MAIALS I A LA GRANJA
D´ESCARP
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 recomanem de cercar la informació més adient, sobre els trams a recórrer
mitjançant camins de terra, o de pista. Precisament, en aquest itinerari, no hi ha gaires
trajectes d’aproximació cap als indrets per on farem les aturades. Tot i així, caldrà cercar
informació sobre l´estat de viabilitat dels camins.
Per d’altra banda, recomanem tenir una cura extrema de la NATURA, evitant
qualsevol forma d’agressió sobre ella, o de fer-n’hi un mal ús del que en ofereix la nostra
mare Terra.

BREU INTRODUCCIÓ
La totalitat del recorregut que ara presentem, discorrerà per una sola unitat
geològica, concretament per la Depressió Geològica de l´Ebre, des de l´inici fins a la fi del
recorregut. Així, al llarg de tots els trajectes, anirem trobant afloraments dels materials
cenozoics que reblen l´esmentada depressió; en general trobarem afloraments dels nivells
de calcolutites i gresos de la Formació Flix, tot i que també trobarem afloraments dels
materials detrítics de la Formació Montsant. Uns i altres. Del trànsit de l´Eocè a l´Oligocè,
formen part del complex al·luvial de Gandesa - Horta de Sant Joan.
Cap a la fi del recorregut, també trobarem els materials cenozoics de l´Oligocè, que
formen part de la Formació Mequinensa, amb trams de calcolutites grises, calcàries i
lignits. Tanmateix, cal dir que sovint, tots aquests materials anteriors es troben recoberts
per terrenys detrítics cenozoics més recents, del Pleistocè i de l´Holocè.. tot formant part
de les diferents terrasses fluvials.
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Finalment, cal dir, que el recorregut de l´itinerari, discorrerà per dues de les
comarques de la Regió de Tortosa (concretament la de la Terra Alta i la de la Ribera
d’Ebre). Tanmateix, també transitarem per una comarca de la Regió de Lleida
(concretament per la del Segrià, per on finalitzarà el recorregut). Així, el recorregut
s´iniciarà a Gandesa, la capital de la Terra Alta, anant després cap a la Fatarella dintre
d´aquesta comarca de la Terra Alta. Posteriorment, s´entrarà a la Ribera d´Ebre, per on es
circularà entre Ascó, Flix i Riba-roja d´Ebre. Finalment, s´entrarà al Segrià, per on es
troben les poblacions d´Almatret, Maials i de la Granja d´Escarp.

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 i descripció dels materials cenozoics (del trànsit de l´Eocè a
l’Oligocè) de la Depressió Geològica de l´Ebre, que pertanyen majoritàriament al complex
al·luvial de Gandesa - Horta de Sant Joan, que inclou, entre altres a la Formació Montsant
(amb nivells de conglomerats) i a la Formació Flix (amb nivells de calcolutites i gresos
ocres). Aquests materials, els veurem quasi al llarg de tot el recorregut, entre Gandesa i el
terme de la Granja d´Escarp. Cap al final del recorregut, també trobarem afloraments dels
materials de la Formació Mequinensa (calcolutites grisenques, lutites, calcàries i lignits).
Molt sovint, els materials anteriors es troben recoberts per terrenys cenozoics més recents,
del Pleistocè i de l´Holocè.
2.- Observació de la zona denominada Avant-país Plegat. Cal dir que petita part del
recorregut inicial, es situa dintre d´aquesta zona, ubicada al contacte entre la Depressió
Geològica de l´Ebre i la Serralada Prelitoral Catalana.
3.- Observació de les estructures locals d’aquestes unitats geològiques acabades
d’esmentar, en concret de la Depressió Geològica de l´Ebre, que veurem al llarg del
recorregut de tot l´itinerari. darrers trams del recorregut.
4.- Observació i reconeixement de diferents mineralitzacions situades a diferents
indrets del recorregut de l´itinerari,
5.- Observació de les antigues explotacions mineres relacionades amb els
afloraments de les graves fluvials (prop de Flix), dels lignits (prop d´Almatret) i d´argiles
(al terme de la Granja d´Escarp).
6.- Observació i anàlisi dels impactes produïts sobre el Medi Natural (i sobre el
Medi Ambient), tant per les explotacions mineres anteriors, com per altres activitats
humanes.
7.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic i
Miner, que trobarem al llarg del recorregut. Dintre del Patrimoni Miner, cal parlar de la
Teuleria de la Granja d´Escarp, situada prop de Maials.
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ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
Pel que fa al recorregut del present itinerari, existeixen alguns antecedents molt
propers, obra del mateix autor del present itinerari. Es tracta de MATA-PERELLÓ (1989,
1996b, 1997, 2000a, 2000b, 2001, 2007, 2008 i 2012). Tanmateix, cal fer esment dels
treballs de MATA-PERELLÓ i MONTANÉ GARCÍA (2006a i 2006b) i de MATA –
PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2015a, 2015b i 2015c).
Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions d’aquesta comarca, farem esment
d’un altre treball del mateix autor, de MATA-PERELLÓ (1991), relatiu a les
mineralitzacions catalanes en general. Uns altres antecedents, cal situar-los en MATAPERELLÓ (1995a i 1995b), relatius als inventaris mineralògics de les comarques de la
Terra Alta i del Matarranya.
I, finalment, pel que fa a l’estructura geològica de la zona per la qual discorre
l´itinerari, farem esment dels treballs de GUIMERÀ et altri (1982) i de RIBA et altri
(1976). També, i dintre d’aquest apartat, també farem esment de diversos treballs de
l´IGME (1972). Tots ells són relatius a diversos fulls geològics corresponents als indrets
per on passarà el recorregut de l´itinerari.
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 començarà dintre de la comarca de la Terra Alta,
concretament a la seva capital, la població de Gandesa, per on es farà la primera aturada.
Després, caldrà sortir de la població anterior, per la carretera TV – 7231 (C – 121), fins
prop de Villalba dels Arcs. Poc abans d´arribar-hi, es trobarà per la dreta, la carretera TV –
7333, la qual ens anirà apropant cap la Fatarella, tot i que abans trobarem la carretera TV
– 7231, que condueix directament al darrer poble esmentat. Poc abans d´arribar-hi, farem
una nova aturada, dintre del recorregut d´aquest itinerari.
Després, ens caldrà sortir del poble, per la darrera carretera esmentada (la TV –
7231). Per ella, arribarem a la seva cruïlla amb la carretera autonòmica catalana C – 12B
(coincident amb la N – 230). En trobar-la es deixarà la comarca de la Terra Alta, per entrar
a la Ribera d’Ebre. Així arribarem a la població d´Ascó. En aquest trajecte es faran dues
aturades. Tot seguit, el recorregut es dirigirà cap a Flix, utilitzant ara la carretera
autonòmica C – 12. En aquest tram es farà una nova aturada, dintre de la comarca de la
Ribera d´Ebre. En arribar a la darrera població, quasi a la sortida, ens caldrà continuar per
la carretera T – 741 (C- 122), anant cap al poble de Riba-roja d´Ebre, per on es farà una
nova aturada a la sortida del poble Després, ens caldrà anar pel camí veïnal que es dirigeix
cap al poble d´Almatret, passant de la comarca de la Ribera d´Ebre a la del Segrià. Per
aquest camí, arribarem a la carretera LV – 7046. En trobar-la, ens caldrà fer una fillola per
tal d´anar al darrer poble esmentat, per on farem una nova aturada a la Mina Costa.
Després, ens caldrà tornar enrere, cap el poble de Maials, per on es faran les darreres
aturades, tot i que també haurem entrat al terme de la Granja d´Escarp, finalitzant aquest
itinerari, dintre de la comarca del Segrià.
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Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT, que
serà de 83´26 Km. En aquest llarg recorregut es faran onze aturades. Es començarà a una
alçada de 329 metres a Gandesa, per anar pujant fins als 522 m a la Fatarella. Després, en
arribar a aquesta darrera població s´anirà baixant fins quasi als 40 m en arribar a Ascó. A
partir d´aquí es tornarà a pujar, primer lentament, fins arribar als 70 m, prop de Riba-roja
d´Ebre. Després s´anirà pujant molt més, fins arribar als 462 m, prop d´Almatret.
Finalment, es baixarà lleugerament, fins arribar als 230 metres a la darrera aturada, entre
Maials i la Granja d´Escarp.

MAPA DEL TRAJECTE 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 cada una d´aquestes aturades farem un breu
comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui).
Cada una d´aquestes parades tindrà un número, i un topònim representatiu. Per
d´altra banda, s´indicarà el nom del poble més proper, el municipi al qual pertany l´indret, i
la comarca on es troba situat. Per d´altra banda, també indicarem en cada cas, i entre
parèntesi, el full topogràfic on es troba l´aturada.
Finalment, cal dir que el recorregut de l´itinerari s´inclourà dintre dels següents
fulls, del "Mapa Topográfico Nacional", realitzats a l´escala 1:50.000 per l´"Instituto
Geográfico y Catastral": 416 (dit de Maials), 443 (o de Fabara), 444 (dit de Flix), 470 (dit
de Gandesa) i 471 (o de Mora d´Ebre).
Així doncs, la relació de parades ordenades, que composen aquest itinerari
geològic i mineralògic, és el següent:
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PARADA 1 - CONDICIONAL. ESTACIÓ D’AUTOBUSOS, (terme
municipal de Gandesa, comarca de la Terra Alta). (Full 470).
L´inici del recorregut del present itinerari, el farem a la població de Gandesa (la
capital de la comarca de la Terra Alta). Ho farem concretament per les immediacions de
la seva Estació d´Autobusos.
Al respecte, cal dir que tant la població, com bona part del seu terme, es troba
situat a la Depressió Geològica de l´Ebre, molt a prop del contacte amb la Serralada
Prelitoral, per la denominada Zona d´Enllaç amb el Sistema Ibèric. També cal recordar
que l´esmentada serralada es troba al SE, al Sud i al SW d´on som, i es troba constituta
pels relleus mesozoics de la Serra de Cavalls i els de la Serra de Pàndols. Així, els
materials que es troben en aquest indret són terciaris, i més concretament de l´Oligocè.
Pertanyen, per d’altra banda, a la Formació Flix, que aquí forma part del Complex
al·luvial de Gandesa - Horta de Sant Joan.
Els afloraments d’aquesta formació, es troben constituïts per nivells de calcolutites
ocres i de gresos, del mateix color, clarament continentals. Afloren amplament al Nord i al
NE de Gandesa. Per d’altra banda, també cal dir que sovint, entre aquests materials es
fan palesos paleocanals.

PARADA 2. IMMEDIACIONS DE LA FATARELLA, (terme municipal de
la Fatarella, comarca de la Terra Alta). (Full 470).
Després de realitzar, cal sortir de Gandesa, per la carretera local TV – 7231 (la
qual condueix cap a Villalba dels Arcs). Poc abans d´arribar a aquesta darrera població,
ens caldrà continuar pel vial TV - 7333 (el qual surt per la dreta). Seguint aquesta
carretera, arribarem al poble de la Fatarella. En arribar-hi, ens caldrà fer una nova aturada.
Així, haurem efectuat el recorregut d´uns 16´5 Km, per tal d´arribar fins aquí.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a
l´aturada anterior. Així, hem vist afloraments de les calcolutites ocres i dels gresos (també
ocres) de la Formació Flix. Ocasionalment, hem trobat afloraments dels conglomerats de
la Formació Montsant.. Tot i així, a la part alta afloren nivells carbonatats.
Aquests materials, especialment els primers, del trànsit de l´Eocè a l´Oligocè, són
els que apareixen a l´indret per on fem la present aturades.

PARADA 3. CARRETERA A ASCÓ, IMMEDIACIONS DEL SEU Km 1,
(terme municipal d´Ascó, comarca de la Ribera d´Ebre). (Full 444).
Des de la parada anterior, cal continuar el recorregut per la carretera TV – 7231, la
qual condueix cap a les proximitats de Camposines. Abans d´arribar-hi, trobarem la
carretera C – 12B N - 230, per la qual ens caldrà continuar cap al proper poble d´Ascó. Poc
abans d´arribar-hi, a menys de 1 Km del darrer poble esmentat, farem una nova aturada.
Així, haurem efectuat un recorregut proper als 17 Km, per tal d´arribar on ara ens trobem
situats.
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En aquest recorregut, hem tornat a la Depressió Geològica de l´Ebre. Així, hem
anat trobant els afloraments cenozoics dels materials que reblen la depressió per aquests
indrets, els quals pertanyen a la Formació Flix. Aquests materials són, generalment poc
detrítics, tot i gresencs i en calcolutitics, de tonalitats ocres. Sovint es fan palesos
paleocanals.
Per d´altra banda, entre aquests materials cenozoics, es troben per aquests indrets
freqüents filonets (associats a diàclasis i tectoclasís). Aquests filonets es troben reblerts per
guixos secundaris, eminentment fibrosos. FOTOGRAFIA 1.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 3
Aspecte dels guixos, entre els materials de la Formació Flix. Immediacions d´Ascó

PARADA 4. ENTRADA A ASCÓ, CARRETERA 12B, (terme municipal
d´Ascó, comarca de la Ribera d´Ebre). (Full 444).
Després de fer l´aturada anterior, cal continuar el recorregut, tot seguint la
carretera de doble denominació, la C – 12B (N – 230), dirigint-nos cap a la propera
població d´Ascó. En arribar-hi, podem fer una nova aturada quasi a l´entrada de la
població, o millor on hi ha la cruïlla del camí que baixa cap el riu. Així, haurem fet un
recorregut d´uns 2 Km més
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials que hem vist a
l´aturada anterior, els quals pertanyen a la Formació Flix. Així, s´hauran fet palesos els
afloraments de les calcolutites ocres i dels nivells de gresos. Per d´altra banda, els filonets
de guix, s´han continuat veient en aquest recorregut, igual que els paleocanals.
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Des d´aquest indret, es pot fer una bona observació del riu Ebre, el qual passa a
tocar de la població d´Ascó. Així es pot veure la corba que descriu prop d´aquesta
població i entre la de Vinebre, a l´altre cantó del riu, tanmateix es pot observar una illeta
dintre del riu. FOTOGRAFIA 2.

FOTOGRAFIA 2. PARADA 4
Aspecte del riu Ebre pels voltants d´Ascó

PARADA 5 - CONDICIONAL. GRAVERES DE FLIX, (terme municipal de
Flix, comarca de la Ribera d’Ebre). (Full 444).
Després de realitzar la parada anterior, cal sobrepassar la població d´Ascó, per
tal de continuar després per la carretera C – 12, la qual condueix cap a Flix. Poc abans
d´arribar-hi, farem una nova aturada a unes antigues graveres situades a uns 2 Km abans
d´arribar-hi (a l´esquerra de la carretera). Així, des de la parada anterior, haurem
recorregut uns 6 Km més, aproximadament.
En aquest recorregut, haurem continuat trobant afloraments dels materials que ja
hem vist a les aturades anteriors. Així, haurem vist els nivells de les calcolutites ocres i
dels gresos que formen part de la Formació Flix. Aquests són també els materials que
apareixen prop de l´indret per on fem la present aturada.
Per d´altra banda, en aquest indret es fan paleses unes antigues graveres, no
restaurades. En elles s´aprofitaven els materials de la terrassa baixa del riu Ebre, per tal
d´ésser utilitzats com a àrids per a la construcció. A l´actualitat i des de fa temps, aquestes
explotacions es troben abandonades. FOTOGRAFIA 3.
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FOTOGRAFIA 3. PARADA 5
Un aspecte de les antigues graveres de Flix

PARADA 6. IMMEDIACIONS DEL PONT SOBRE L´EBRE, (terme
municipal de Riba-roja d´Ebre, comarca de la Ribera d’Ebre). (Full 444).
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar per la carretera C – 12, per tal
d´arribar a la població de Flix. Així, poc abans de creuar el riu Ebre, trobarem la carretera
que es dirigeix cap al poble de Riba – roja d´Ebre, la T – 741. Després de creuar el poble,
ens caldrà anar cap al pont sobre el riu Ebre, utilitzant la carretera TV – 7411 (la qual es
dirigeix cap a Gandesa). En arribar a l´altra banda del riu, farem una nova aturada,
aproximadament a uns 9 Km de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics que
reblen la Depressió Geològica de l´Ebre. Aquests materials es situen a la transició entre
l´Eocè i l´Oligocè. Majoritàriament pertanyen a la Formació Flix i es troben constituïts per
calcolutites i gresos de tonalitats ocre,
Aquests són els materials que apareixen per l´indret de la present aturada i es
caracteritzen per les seves tonalitats ocres

PARADA 7 - CONDICIONAL. MINA DEL CATXÀ, (terme municipal
d´Almatret, comarca del Segrià). (Full 443).
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar per un camí de terra, el qual
es va dirigint cap al poble d´Almatret, passant de la comarca de la Ribera d´Ebre a la
comarca del Segrià. A uns 5 Km de la parada anterior, ens caldrà fer n- hi una altra.
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En aquest recorregut, hem anat trobant inicialment els materials esmentats a les
aturades anteriors, els quals pertanyen a la Formació Flix, trobant-se constituïts per
calcolutites i gresos de tonalitats ocres.
Més amunt, hem començat a trobar els nivells de calcolutites grisenques i gresos
de tonalitats ocres, així com nivells de calcàries i petits nivells de lignits. Aquests són els
materials que es troben a l´indret de la present aturada. Aquests materials pertanyen a la
Formació Mequinensa, de l´Oligocè. En aquest indret va haver-hi una mineta, on
s´explotaven els nivells de lignits acabats d´esmentar. FOTOGRAFIA 4.

FOTOGRAFIA 4. PARADA 7
La Mina del Catxà. Almatret

PARADA 8 CONDICIONAL. MINA COSTA, (terme municipal
d´Almatret, comarca del Segrià). (Full 443).
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar cap amunt, apropant-nos
cap al poble d´Almatret. Poc abans d´arribar-hi, trobarem les instal·lacions de l´antiga
Mina Costa. Aquí farem una nova aturada, aproximadament a uns 4 Km des de la parada
anteriorment realitzada.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a
l´aturada anterior. És a dir: hem vist nivells de calcolutites, gresos, calcaries i lignits de la
Formació Mequinensa, de l´Oligocè. Aquests són els materials que afloren a l´indret per
on fem la present aturada. En aquest lloc hi ha les restes d´una antiga explotació minera,
per on s´aprofitaven els lignits de la Formació Mequinensa. En relació a les explotacions
mineres, cal fer esment de que hi ha un cert patrimoni miner que caldria conservar
adequadament. FOTOGRAFIA 5.
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FOTOGRAFIA 5. PARADA 8
Tremuges de la Mina Costa. Almatret

PARADA 9. TOSSALS D¨ALMATRET, (terme municipal d´Almatret,
comarca del Segrià). (Full 443).
Després de realitzar la parada anterior, cal anar cap a la propera població
d´Almatret. Tot seguit, ens caldrà continuar pel camí que es dirigeix cap a ponent, cap al
riu. Així, arribarem aviat als Tossals d´Almatret, per on farem una nova aturada, a uns 3´5
Km de l´anteriorment realitzada.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a
l´aturada anterior, els quals pertanyen a la Formació Mequinensa. Així, hem vist nivells de
calcolutites, gresos calcàries i lignits, fonamentalment de l´Oligocè. Aquests son també els
materials que apareixen a l´indret per on fem la present aturada.
En aquest lloc hi ha un paratge d´interès natural, el qual es troba integrat dintre del
denominat “Aiguabarreig”. FOTOGRAFIA 6.

PARADA 10 - CONDICIONAL. POBLE VELL DE MAIALS, (terme
municipal de Llardecans, comarca del Segrià). (Full 416).
Després de fer l’aturada anterior, cal retornar cap al poble d´Almatret, per tal
d´anar després cap a llevant, seguint ara la carretera LV – 7046. Així, en uns 14 Km
arribarem al poble de de Maials, per on farem una nova aturada.
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FOTOGRAFIA 5. PARADA 9
Els Tossals d´Almatret

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics que
reblen la Depressió Geològica de l´Ebre per aquests indrets. Aquests materials de
l´Oligocè pertanyen al Cassià i es situen dintre de la Formació Flix. Així, per arreu,
veurem nivells de calcolutites, gresos i ocasionalment de calcaries. Generalment de
tonalitats ocres. Tot i així, inicialment, hem anat trobant afloraments dels materials de la
Formació Mequinensa,
Ocasionalment, com en aquest indret, a Maials, es troben paleocanals entre
aquests materials. Precisament, el poble vell de Maials, fortificat, es troba situat sobre un
d´aquests paleocanals, trobant-se en una posició lleugerament enlairada.

PARADA 11. TEULERIA DE LA GRANJA D¨ESCARP, CARRETERA
DE MAIALS, (terme municipal de la Granja d´Escarp, comarca del
Segrià). (Full 416).
Després de fer l’aturada anterior, cal travessar totalment la població de Maials, per
tal de continuar després per la carretereta que condueix cap a la Granja d´Escarp,
travessant abans la carretera local LV - 7046 (que duu a Almatret). Seguint per la
carretereta que condueix cap a la Granja d´Escarp, en uns 5 -6 Km trobarem el camí –
carreterer de les Mines de la Canota de l´extinta Minera Bajo Segre. Des d´aquí, seguint
cap al Nord, en uns 2 Km arribarem a l´indret de l´aturada, situat a uns 7 – 8 Km de la
parada anterior. Aquesta l´haurem de fer a uns 150 metres de la carretera, a la seva dreta.
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En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials esmentats a
la parada anterior. Aquests materials oligocènics pertanyen a la Formació Flix i aquí es
troben en transició als de la Formació Mequinensa.
En aquest indret hi ha les restes d´una antiga teuleria, en ella s´utilitzaven els
materials calcolutítics de la Formació Flix. Aquest indret constitueix un lloc molt
interessant del nostre Patrimoni Miner. FOTOGRAFIA 6.

FOTOGRAFIA 6. PARADA 11
Teuleria de la carretera de Maials a la Granja d´Escarp. La Granja d´Escarp

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT
________________________________________________________________________
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RECORREGUT GEOLÒGIC I MINER PER LA
COMARCA DE LA TERRA ALTA: DES DE PRAT
DE COMPTE A HORTA DE SANT JOAN, A LES
OLLES, A BOT I A L´AGULLA DE BOT
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 recomanem de cercar la informació més adient, sobre els trams a recórrer
mitjançant camins de terra, o de pista. Precisament, en aquest itinerari, hi ha alguns
trajectes d´aproximació que haurem de fer per camins de terra en irregular estat de
conservació.
Per d´altra banda, recomanem tenir una cura extrema de la NATURA, evitant
qualsevol forma d’agressió sobre ella, o de fer-n´hi un mal ús del que en ofereix la nostra
mare Terra.

BREU INTRODUCCIÓ
El recorregut del present itinerari discorrerà per una zona en la qual conflueixen
tres unitats geològiques netament diferenciades: la Depressió Geològica de l´Ebre, la
Serralada Prelitoral Catalana (del Sistema Mediterrani), i la Serralada Ibèrica. La
primera es situa al Nord, la segona al Sud i la tercera al SW. Tot i això, la major part del
recorregut de l´itinerari transcorrerà per la primera unitat geològica esmentada.
Així, en els primers trams del recorregut, entre Prat de Compte i Horta de Sant
Joan, els farem prop de la zona de contacte entre les dues primeres unitats, tot i que també
prop de la zona d´influència de la tercera unitat. Per aquests indrets trobarem afloraments
dels materials detrítics de la Formació Montsant, però molt verticalitzats, per trobar-se a
l´Avant País Plegat de la Depressió Geològica de l´Ebre, però prop del contacte amb la
Serralada Prelitoral Catalana.
Després, a la resta del recorregut, s´aniran trobant afloraments dels materials
cenozoics de la Formació Montsant (i de la Formació Flix), fins arribar a la darrera
aturada, on tornarem a veure de prop els materials mesozoics de la Serralada Prelitoral
Catalana. Pràcticament, tot el recorregut l´hem fet a la Zona de l´Avant País Plegat, de la
Depressió Geològica de l´Ebre
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Per d´altra banda, el recorregut de l´itinerari, discorrerà fonamentalment per una de
les comarques que formen part de les Terres de l´Ebre o Regió de Tortosa, concretament
per la de la Terra Alta.

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 i descripció dels materials terciaris (de l’Eocè i de l’Oligocè) de la
Depressió Geològica de l´Ebre, que pertanyen majoritàriament al complex al·luvial de
Gandesa - Horta de Sant Joan, que inclou, entre altres a la Formació Montsant i a la
Formació Flix. Aquests materials, els anirem trobant a diferents indrets del recorregut de
l´itinerari. Cal dir que bona part d´aquesta zona, per on discorre el recorregut, s´inclou
dintre del denominat Avant-país, situat al contacte entre la Depressió Geològica de l´Ebre
i la Serralada Ibèrica. I també al contacte entre l´esmentada depressió i la Serralada
Prelitoral Catalana.
2.- Observació i descripció dels materials mesozoics (del Triàsic, del Juràssic i del
Cretàcic) i dels cenozoics (de l’Eocè i de l’Oligocè), que constitueixen la Serralada
Prelitoral Catalana,. Aquests materials els veurem de prop a diferents indrets del
recorregut de l´itinerari, tot i que no arribarem a tallar-los.
3.- Observació de les estructures locals d´aquestes unitats geològiques acabades
d´esmentar, que trobarem al llarg del recorregut de l´itinerari, i de les relacions existents
entre elles. Així:
3A) de l´estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre, que veurem pràcticament al llarg
de tot el recorregut de l´itinerari.
3B) de l´estructura de Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana (integrant del
Sistema Mediterrani), que trobarem a diferents trams del recorregut. Aquests es troben
prop de la seva Zona d´Enllaç amb el Sistema Ibèric.
3D) de les relacions existents entre les unitats i sotsunitats geològiques acabades
d´esmentar.
4.- Observació i reconeixement de diferents mineralitzacions situades a diferents
indrets del recorregut de l´itinerari, (però sempre dintre de la Serralada Prelitoral
Catalana), com són les formacions argiloses, que trobarem a diversos indrets del terme de
Prat de Compte i d´Horta de Sant Joan, ubicades entre els materials del trànsit del Cretàcic
Superior al Paleocè.
5.- Observació de les antigues explotacions mineres relacionades amb les
mineralitzacions anteriors. Al respecte, cal dir que totes elles es troben actualment
aturades.
6.- Observació i anàlisi dels impactes produïts sobre el Medi Natural (i sobre el
Medi Ambient), tant per les explotacions mineres anteriors, com per altres activitats
humanes.
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7.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic i
Miner, que trobarem al llarg del recorregut. Entre aquests llocs, cal fer esment del paratge
de les Olles del Canaletes, situades prop de la població d´Horta de Sant Joan.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
Pel que fa al recorregut del present itinerari, existeixen alguns antecedents molt
propers, obra del mateix autor del present itinerari. Es tracta de MATA-PERELLÓ (1989,
1996b, 1997, 2000a, 2000b, 2001a, 2001b i 2001c). Un altre antecedent parcial es: MATA
– PERELLÓ i ARASA (2004). Un recorregut molt recent, en part coincident amb el que
ara presentem és el MATA – PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2015).
Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions d´aquesta comarca, farem esment
d´un altre treball del mateix autor, de MATA-PERELLÓ (1991), relatiu a les
mineralitzacions catalanes en general. Uns altres antecedents, cal situar-los en MATAPERELLÓ (1995a i 1995b), relatius als inventaris mineralògics de les comarques de la
Terra Alta i del Matarranya.
I, finalment, pel que fa a l´estructura geològica de la zona per la qual discorre
l´itinerari, farem esment dels treballs de GUIMERÀ et altri (1982) i de RIBA et altri
(1976). També, i dintre d´aquest apartat, també farem esment de diversos treballs de
l´IGME (1972). Tots ells són relatius a diversos fulls geològics corresponents als indrets
per on passarà el recorregut de l´itinerari.
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 començarà i finalitzarà dintre de la comarca de la Terra
Alta. Així, s´iniciarà prop del poble de Prat de Compte, per on es farà la primera aturada.
Després, s´anirà cap a la localitat d´Horta de Sant Joan, primer per la carretera T – 330
(C – 112), prop de la qual es faran diverses aturades. Després s´acabarà d´arribar al darrer
poble esmentat per la carretera T – 334 (C – 111). Posteriorment, des de les immediacions
de la darrera localitat, caldrà anar per una carretereta local cap a Sant Salvador d´Horta.
Després, caldrà seguir pel camí que es dirigeix cap al paratge de les Olles. En aquest
recorregut, farem diverses aturades. Després, seguint per aquest camí arribarem a les
proximitats de Bot. Concretament, arribarem a la carretera local TV – 3301, la qual es
dirigeix cap el poble de Prat de Compte. En aquest recorregut farem una nova aturada.
Més endavant, en arribar a la darrera població esmentada, farem la darrera aturada d´aquest
itinerari, prop de nou de la carretera T – 330 (C – 112), per la que hem iniciat aquest
recorregut.
Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT, que
serà de 33´65 Km. En aquest recorregut es faran nou aturades. Es començarà a una alçada
de 349 metres, per anar pujant fins als 506 m (pels voltants del poble d´Horta de Sant
Joan). Després, es baixarà fins als 223 m, prop de Bot. Per tornar a pujar (anant cap a Prat
de Compte) fins als 478 m i tornar a baixar fins als 349 metres inicials al Prat de Compte.
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MAPA DEL TRAJECTE 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 cada una d´aquestes aturades farem un breu
comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui). Cada una d´aquestes parades tindrà
un número, i un topònim representatiu. Per d´altra banda, s´indicarà el nom del poble més
proper, el municipi al qual pertany l´indret, i la comarca on es troba situat.
Per d´altra banda, també indicarem en cada cas, i entre parèntesi, el full topogràfic
on es troba l´aturada. Finalment, cal dir que el recorregut de l´itinerari s´inclourà dintre
dels següents dos fulls, del "Mapa Topográfico Nacional", realitzats a l´escala 1:50.000 per
l´"Instituto Geográfico y Catastral": 470 (dit de Gandesa) i 496 (dit d´Horta de Sant Joan).
Així doncs, la relació de parades ordenades, que composen aquest itinerari
geològic i mineralògic, és el següent:

PARADA 1. EXPLOTACIONS DE MATERIALS REFRACTARIS DE
PRAT DE COMPTE, DEL BARRANC DE XALAMERA, (terme municipal
de Prat de Compte, comarca de la Terra Alta). (Full 496).
El recorregut d´aquest itinerari el començarem per les immediacions del poble de
Prat de Compte. Ho farem, concretament a ponent del mateix, a les explotacions
lutítiques i sorrenques del Barranc de la Xalamera. Aquest indret es troba situat a poc més
de 1 Km del poble, prop de la carretera a Horta de Sant Joan.
En aquest lloc hi ha una explotació d´uns nivells lutítics, que pertanyen al trànsit
del Cretàcic Superior a l’Eocè. Aquests materials pertanyen a la Serralada Prelitoral
Catalana del Sistema Mediterrani, on ens trobem ara situats. Entre aquests nivells, que
aquí són molt sorrencs, es troba una abundant presència d´HEMATITES, i naturalment de
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CAOLINITA, que és el mineral explotat. També cal fer esment de la presència de QUARS
(en forma d´arena).
Cal dir, per d´altra banda, que a més a més d´aquesta explotació de materials
refractaris, n´existeixen d´altres, situades a diferents indrets del terme de Prat de Compte, i
ubicades sempre entre aquests mateixos materials. FOTOGRAFIA 1.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Detall de les explotacions de materials refractaris de Prat de Compte

PARADA 2. CARRETERA T – 330 (C – 112), IMMEDIACIONS DEL
COLL D´EN GRA, (terme municipal de Prat de Compte, comarca de la
Terra Alta). (Full 496).
Després d´efectuar l´aturada anterior, cal anar cap a la carretera T – 330 (C – 112),
la qual es va dirigint cap a Horta de Sant Joan. Continuant per aquesta carretera, ens caldrà
apropar-nos al paratge del Coll d´En Gra, per on farem una aturada per les immediacions
del seu Km 24. Així, des de la parada anterior, haurem efectuat un recorregut aproximat
d´uns 3´7 Km.
En aquest recorregut, hem anat circulant entre els afloraments dels materials
cenozoics que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, per on hem efectuat aquest
recorregut. Així, hem anat trobant afloraments dels materials de la Formació Flix (amb
gresos i calcolutites ocres). Tanmateix, haurem vist afloraments dels nivells de
conglomerats, els quals formen part de la Formació Montsant.
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Des d´aquest indret, mirant cap a la Serra d´En Grillo, es pot veure el flanc
septentrional de l´anticlinal que constitueix aquesta serra. Aquí hi afloren materials
mesozoics del Juràssic, de caràcter carbonatat. Aquests materials de la Serralada Prelitoral
Catalana, encavalquen als materials cenozoics de la Depressió Geològica de l´Ebre.
FOTOGRAFIA 2.

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2
El flanc septentrional de la Serra d´En Grillo (juràssic de la Serralada Prelitoral catalana),
encavalcant als materials cenozoics de la Depressió Geològica de l´Ebre, des d´on s´ha pres la
fotografia

PARADA 3. CARRETERA T – 330 (C – 112), IMMEDIACIONS DE LA
VENTA DEL CAIXARRO, (terme municipal d´Horta de Sant Joan, comarca
de la Terra Alta). (Full 496).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal efectuar un nou recorregut per la
carretera T – 330 (C – 112), així ens aproparem a la Venta del Caixarro, després de
sobrepassar el Coll d´En Gra. Així en arribar a les immediacions del Km 22´5, farem una
nova aturada, a poc menys de 2´5 Km de l´anterior.
Aquest recorregut, l´hem efectuat totalment dintre de la Depressió Geològica de
l´Ebre (i més concretament dintre del denominat Avant-País Plegat), per on ens trobem ara
situats, entre els afloraments dels materials cenozoics que la reblen i que hem esmentat a
l´aturada anterior. Així, aquí es poden veure afloraments verticalitzats dels materials
detrítics de la Formació Montsant.
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Per d´altra banda, al Sud i al SW d´aquests materials, també es fan palesos els
afloraments carbonatats juràssics i cretàcics de la Serralada Prelitoral Catalana, tot
formant part dels relleus més septentrionals del Tossal d´En Grilló.
Per d´altra banda, des d´aquest indret, i mirant cap a ponent, cap al Turó de Santa
Bàrbara, es pot veure molt clar com aquests materials verticalitzats pas perdent inclinació,
tornant-se cada cop més subhoritzontals, descrivint així una interessant discordança
progressiva de la que parlarem a les properes aturades. FOTOGRAFIA 3.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3
Un aspecte de la discordança progressiva de Santa Bàrbara. Es situa entre els afloraments dels
nivells detrítics de la Formació Montsant

PARADA 4 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DE LES
EXPLOTACIONS DE CLOSET, (terme municipal d´Horta de Sant Joan,
comarca de la Terra Alta). (Full 496).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal efectuar un nou recorregut per la
carretera T – 330 (C – 112), així ens aproparem al trencall (per l´esquerra) que es
dirigeix cap al Mas de la Bellida, remuntant després el Barranc de Closet. Poc després,
trobarem el trencall que es dirigeix cap el Reguers, per on hi havia una antiga explotació
d´argiles laterítiques. En aquest indret farem una nova aturada, a uns 3´5 Km de la
parada anterior, aproximadament.
En aquest recorregut, hem estat circulant inicialment entre els afloraments dels
materials cenozoics que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre. Després, hem començat
a trobar afloraments dels materials mesozoics del Juràssic. Efectivament, hem entrat a la
Serralada Prelitoral Catalana, per on estem ara situats, en aquest indret.
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En aquest lloc, va haver-hi una antiga explotació d´argiles laterítiques. Aquestes
es troben entre els materials mesozoics del Juràssic. Així, en aquest lloc es veuen
mineralitzacions de CAOLINITA i tanmateix de diferents minerals de ferro (com
HEMATITES, GOETHITA i LEPIDOCROCITA). Hi ha també indicis de òxids i hidròxids
d´alumini (com BOEHMITA, DIASPOR i GIBBSITA). Un altre mineral present és el
QUARS, bastant abundant. FOTOGRAFIA 4.

FOTOGRAFIA 4. PARADA 4
Un aspecte de les antigues explotacions d´argiles laterítiques de les immediacions del Barranc del
Closet. Horta de Sant Joan

PARADA 5. SANT SALVADOR D´HORTA, (terme municipal d´Horta de
Sant Joan, comarca de la Terra Alta). (Full 496).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal tornar enrere, per tal d´arribar de nou a la
carretera T – 330 (C – 112). En trobar-la, ens caldrà anar cap a la cruïlla amb la carretera T
– 334 (C – 111). Després, per aquesta carretera, ens caldrà anar cap a Horta de Sant Joan.
En arribar a les primeres cases del poble, trobarem el camí (asfaltat) que es dirigeix cap a
l´ermita de Sant Salvador d´Horta i també cap al paratge de les Olles. Així, ens caldrà
agafar aquesta carretereta, per tal d´anar cap a l´ermita. En arribar-hi, farem una nova
aturada, després de recórrer uns 7 Km des de la parada anteriorment realitzada.
En aquest recorregut, hem tornat a entrar a la Depressió Geològica de l´Ebre. Així,
hem tornat a trobar afloraments dels materials cenozoics esmentats a moltes de les aturades
anteriors. Així, s´han fet palesos per arreu, els afloraments dels conglomerats de la
Formació Montsant. Precisament, a l´inici del camí, hem vist els relleus de la muntanya de
Santa Bàrbara, per on es fa palesa la discordança progressiva (de la que ja hem fet esment
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a la PARADA 3). Ara la tornem a veure des d´aquí, a l’inici del camí carreter d´Horta de
Sant Joan a l´Ermita de Sant salvador d´Horta. FOTOGRAFIA 5.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 5
Mola de Santa Bàrbara. Ermita i convent de Sant Salvador. Horta de Sant Joan

Després, continuant el camí cap a Sant salvador, es van fent cada vegada més
palesos els afloraments dels conglomerats cenozoics de la Formació Montsant. Aquests
són els materials que apareixen per arreu, entorn de l´ermita.
Per d´altra banda, en arribar a aquest indret, es pot gaudir d´una bona visió de
l´església i del Monestir, així com de la població aturonada de San Joan d´Horta.

PARADA 6. FONT DE L¨HORT DEL FRARE, (terme municipal d´Horta
de Sant Joan, comarca de la Terra Alta). (Full 496).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal tornar lleugerament enrere, per tal de
continuar pel camí que es va dirigint cap al paratge de les Olles. Així, ben aviat arribarem a
la Font de l´Hort del Frare, per on farem una nova aturada, aproximadament a uns 1´6 Km
des de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials cenozoics
que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, per on estem situats. Inicialment, hem vist
els materials detrítics de la Formació Montsant, amb nivells de conglomerats. Després,
hem anat trobant afloraments dels materials de la Formació Flix, amb nivells de gresos i de
calcolutites de tonalitats ocres. Aquests són els materials que apareixen a l´indret de la
present aturada.
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Des d´aquest indret, mirant cap al ESE, es poden veure els relleus de la Mola de
Buscarons i també de la Serra de la Cova de Cants. En veure aquests indrets, es pot tornar
a observar la discordança progressiva de la que hem fet esment a l´aturada anteriorment
realitzada. FOTOGRAFIA 6

FOTOGRAFIA 6. PARADA 6
Un aspecte de la discordança progressiva de la Serra de la Cova de Cants
Des de les immediacions d´Horta de Sant Joan

PARADA 7. LES OLLES DEL MAS DE BAUBO I DEL RIU CANALETES,
(termes municipals d´Horta de Sant Joan i de Bot. comarca de la Terra
Alta). (Full 496).
Des de la parada anterior, cal anar cap al paratge de les Olles de Baubo, seguint el
camí que ens ha portat cap a l´aturada anterior. Així, després de recórrer uns 4´5 Km,
arribarem al paratge conegut com a les Olles, per on farem una nova aturada. Aquestes es
troben a la divisòria dels termes d´Horta de ant Joan i de Bot.
En aquets recorreguts, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics que
reblen la Depressió Geològica de l´Ebre. Aquests materials pertanyen majoritàriament a
l´Eocè i tenen caràcter detrític. Es troben dintre de l´Avant País Plegat, per on estem
realitzant la major part del recorregut d´aquest itinerari.
En aquest indret, es pot gaudir d´un conjunt de ràpids, cascades i gorgs, situats al
riu Canaletes; en realitat al seu afluent el Barranc de l´Hort del Frare, el qual baixa des
d´Horta de Sant Joan. Aquestes formes d´erosió s´han desenvolupat en travessar els
materials cenozoics anteriorment esmentats.
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Aquests indrets, constitueixen un interessant paratge d´Horta de Sant Joan i del
conjunt de la comarca de la Terra Alta. Son in interessant LIG (Lloc d´Interès Geològic)
del nostre patrimoni. FOTOGRAFIA 7.

FOTOGRAFIA 7. PARADA 7
Un aspecte del paratge de les Olles. Es troben properes a la divisòria dels termes de Bot i d´Horta
de Sant Joan. Es poden veure les canalitzacions de l´aprofitament de les aigües del riu canaletes

PARADA 8 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DE LA CRUÏLLA DE LA
CARRETERETA DE LES OLLES; AMB LA CARRETERA DE BOT A PRAT
DE COMPTE, AGULLA DE BOT, (terme municipal de Bot, comarca de la
Terra Alta). (Full 470).
Després de fer l´aturada anterior, cal seguir cap a Bot, pel camí vell que comunica
Horta de Sant Joan amb Bot, seguint el riu Canaletes. Així, aviat arribarem a la carretera
TV – 3301, la qual ens anirà conduint cap al poble de Prat de Compte, deixant enrere el
de Bot (a uns 2 km). Tot i així, poc abans d´arribar-hi, podem fer una nova aturada,
aproximadament a uns 3 Km de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a les
aturades anteriorment efectuades. Per d´altra banda, des d´aquest lloc es fa força palesa
l´Agulla de Bot, entre afloraments de conglomerats de la Formació Montsant.
FOTOGRAFIA 8.
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FOTOGRAFIA 8. PARADA 8
L´Agulla de Bot, des del camí de les Olles. Bot

PARADA 9. CARRETERA DE BOT A PRAT DE COMPTE, AGULLA
DE BOT, (terme municipal de Bot, comarca de la Terra Alta). (Full 470).
Després de fer l´aturada anterior, cal seguir cap a Bot, pel camí vell que comunica
Horta de Sant Joan amb Bot, seguint el riu Canaletes. Així, aviat arribarem a la carretera
TV – 3301, la qual ens anirà conduint cap al poble de Prat de Compte, deixant enrere el de
Bot (a uns 2 km). En agafar aquesta carretera, també deixarem el riu Canaletes i
començarem a pujar. A uns 2 Km després d´agafar aquesta carretera, podem fer una nova
aturada, a uns 5 Km de la parada anterior, aproximadament.
Al respecte d´aquest tram, cal dir que tot el recorregut s´ha efectuat per la
Depressió Geològica de l´Ebre, molt a prop del contacte amb la Serralada Prelitoral, per
la denominada Zona d´Enllaç amb el Sistema Ibèric. També cal recordar que l´esmentada
serralada es troba al SE, al Sud i al SW d´on som. Tanmateix, ens trobem situats, com a la
major part del recorregut d´aquest itinerari, dintre de la Zona de l´Avant – País Plegat.
Bona part dels afloraments que anem trobant, pertanyen a la Formació Flix i es
troben constituïts per nivells de calcolutites ocres i de gresos, del mateix color, de
tonalitats ocres, clarament continentals. També cal destacar la presencia de trams
conglomeràtics, que pertanyen normalment a la Formació Montsant.
Uns i altres materials es troben dintre del denominat complex al·luvial de Gandesa
- Horta de Sant Joan. Aquests nivells de conglomerats es van fent cada cop més palesos
mentre anem circulant cap a Prat de Compte. Entre aquests materials conglomeràtics, cal
destacar el relleu de l´Agulla de Bot. Un bon indret per efectuar aquesta observació, es
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prop de la carretereta, agafant un caminet cap a l´esquerra, a la part més alta de la carretera
que anem seguint. FOTOGRAFIA 9.

FOTOGRAFIA 9. PARADA 9
Un aspecte de l´Agulla de Bot

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DE
L¨ITINERARI
Ara sols caldrà continuar cap a Prat de Compte, per tal d´iniciar-lo prop d´on
l´hem començat. Hi arribarem en un recorregut d´uns 2´5 Km, aproximadament, seguint la
carretera local TV – 3301
________________________________________________________________________
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RECORREGUT GEOLÒGIC I MINERALÒGIC
PER LES COMARQUES DE LA RIBERA D’EBRE,
TERRA ALTA I SEGRIÀ: DES DE LES
IMMEDIACIONS
DE
MÓRA
D´EBRE
A
CAMPOSINES, LA FARARELLA, ASCÓ, FLIX,
RIBA-ROJA D´EBRE I ALMATRET
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 recomanem de cercar la informació més adient, sobre els trams a recórrer
mitjançant camins de terra, o de pista. Precisament, en aquest itinerari, no hi ha gaires
trajectes d’aproximació cap als indrets per on farem les aturades. Tot i així, caldrà cercar
informació sobre l´estat de viabilitat dels camins.
Per d’altra banda, recomanem tenir una cura extrema de la NATURA, evitant
qualsevol forma d’agressió sobre ella, o de fer-n’hi un mal ús del que en ofereix la nostra
mare Terra.

BREU INTRODUCCIÓ
El recorregut que ara presentem, discorrerà en la seva major part per una sola unitat
geològica, concretament per la Depressió Geològica de l´Ebre. Tot i així, s´iniciarà dintre
de la Depressió de Móra, per on no es farà cap aturada. Tot seguit entrarà a la Branca
Externa de la Serralada Prelitoral Catalana, per on es faran les primeres aturades, al límit
de les comarques de la Ribera d´Ebre i de la Terra Alta. Aquestes aturades es faran als
afloraments dels materials mesozoics del Triàsic (del Keuper), del Juràssic i del Cretàcic.
Immediatament després, prop de la Venta de Camposines, el recorregut ja recalarà
íntegrament dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre, que ja no s´abandonarà fins a la fi
del recorregut. Així, al llarg d´aquest trajecte, anirem trobant afloraments dels materials
cenozoics que reblen l´esmentada depressió; en general trobarem afloraments dels nivells
de calcolutites i gresos de la Formació Flix, tot i que també trobarem afloraments dels
materials detrítics de la Formació Montsant. Uns i altres. Del trànsit de l´Eocè a l´Oligocè,
formen part del complex al·luvial de Gandesa - Horta de Sant Joan.
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Cap a la fi del recorregut, també trobarem els materials cenozoics de l´Oligocè, que
formen part de la Formació Mequinensa, amb trams de calcolutites grises, calcàries i
lignits. Tanmateix, cal dir que sovint, tots aquests materials anteriors es troben recoberts
per terrenys detrítics cenozoics més recents, del Pleistocè i de l´Holocè.. tot formant part
de les diferents terrasses fluvials.
Finalment, cal dir, que el recorregut de l´itinerari, discorrerà per dues de les
comarques de la Regió de Tortosa (concretament la de la Terra Alta i la de la Ribera
d’Ebre). Tanmateix, també transitarem per una comarca de la Regió de Lleida
(concretament per la del Segrià, per on finalitzarà el recorregut). Així, el recorregut
s´iniciarà a Móra d´Ebre, la capital de la Ribera d´Ebre, anant després cap a la Fatarella
(passant de la comarca de la Ribera d´Ebre a la de la Terra Alta).. Posteriorment, es tornarà
a entrar a la Ribera d´Ebre, per on es circularà entre Ascó, Flix i Riba-roja d´Ebre.
Finalment, s´entrarà al Segrià, per on es troba la població d´Almatret, per on finalitzarà
aquest recorregut..

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 i descripció dels materials cenozoics (del trànsit de l´Eocè a
l’Oligocè), que reblen la Depressió de Móra i la Depressió Geològica de l´Ebre, que
pertanyen majoritàriament al complex al·luvial de Gandesa - Horta de Sant Joan, que
inclou, entre altres a la Formació Montsant (amb nivells de conglomerats) i a la Formació
Flix (amb nivells de calcolutites i gresos ocres). Aquests materials, els veurem
primerament a l´inici del recorregut, pels voltants de Móra d´Ebre, en transitar per la
Depressió de Móra. I posteriorment els veurem quasi al llarg de tot el recorregut, en
transitar per la Depressió Geològica de l´Ebre, entre Camposines i les parts baixes del
terme d´Almatret. Molt sovint, els materials anteriors es troben recoberts per terrenys
cenozoics més recents, del Pleistocè i de l´Holocè.
2.- Observació i descripció dels materials mesozoics (fonamentalment del Triàsic,
del Juràssic i del Cretàcic). Aquests materials formen part de la Branca Externa de la
Serralada Prelitoral Catalana, la qual tallarem entre les immediacions de Móra d´Ebre i la
Venta de Camposines. Aquesta branca de la serralada, la tornarem a tallar, molt
d´esquitxada al Pas de l´Ase.
3.- Observació, cap a la fi del recorregut per la Depressió Geològica de l´Ebre,
entre Riba-roja d´Ebre i Almatret, dels materials de la Formació Mequinensa (calcolutites
grisenques, lutites, calcàries i lignits).
4.- Observació de les estructures locals d’aquestes unitats geològiques acabades
d’esmentar (i de les relacions existents entre elles), concretament: de la Depressió de
Móra, de la Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana i de la Depressió
Geològica de l´Ebre.
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5.- Observació de la zona denominada Avant-país Plegat. Cal dir que petita part del
recorregut inicial, es situa dintre d´aquesta zona, ubicada al contacte entre la Depressió
Geològica de l´Ebre i la Serralada Prelitoral Catalana.
6.- Observació i reconeixement de diferents mineralitzacions situades a diferents
indrets del recorregut de l´itinerari,
7.- Observació de les antigues explotacions mineres relacionades amb els
afloraments de les graves fluvials (prop de Flix) i dels lignits (prop d´Almatret). I
tanmateix: observació i anàlisi dels impactes produïts sobre el Medi Natural (i sobre el
Medi Ambient), tant per les explotacions mineres anteriors, com per altres activitats
humanes.
9.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic i
Miner, que trobarem al llarg del recorregut.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
Pel que fa al recorregut del present itinerari, existeixen alguns antecedents molt
propers, obra del mateix autor del present itinerari. Es tracta de MATA-PERELLÓ (1989,
1996b, 1997, 2000a, 2000b, 2001, 2007, 2008 i 2012). Tanmateix, cal fer esment dels
treballs de MATA-PERELLÓ i MONTANÉ GARCÍA (2006a i 2006b) i de MATA –
PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2015a, 2015b, 2015c, 2015d i 2015e).
Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions d’aquesta comarca, farem esment
d’un altre treball del mateix autor, de MATA-PERELLÓ (1991), relatiu a les
mineralitzacions catalanes en general. Uns altres antecedents, cal situar-los en MATAPERELLÓ (1995a i 1995b), relatius als inventaris mineralògics de les comarques de la
Terra Alta i del Matarranya.
I, finalment, pel que fa a l’estructura geològica de la zona per la qual discorre
l´itinerari, farem esment dels treballs de GUIMERÀ et altri (1982) i de RIBA et altri
(1976). També, i dintre d’aquest apartat, també farem esment de diversos treballs de
l´IGME (1972). Tots ells són relatius a diversos fulls geològics corresponents als indrets
per on passarà el recorregut de l´itinerari.
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 començarà dintre de la comarca de la Ribera d´Ebre,
concretament a la seva capital, la població de Móra d´Ebre, per on es farà la primera
aturada. Després, caldrà fer el recorregut seguint la carretera nacional N – 420 (anant cap a
ponent), cap a la Venta de Camposines. En aquest tram es farà la primera aturada.
Tot seguit s´entrarà a la comarca de la Terra Alta, anant ara cap a la Fatarella, per
la carretera TV – 7331 (que s´haurà agafat sortint de les Camposines per la ruta C – 12B).
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Així, ens caldrà arribar al poble esmentat. En aquest tram, farem dues noves aturades.
Posteriorment, ens caldrà seguir per la carretera T – 333, la quals ens durà cap a la
població d´Ascó, deixant la Terra Alta i tornant de nou a la Ribera de l´Ebre. En aquest
tram del recorregut, farem una nova aturada.
Després, des d´Ascó, farem una fillola, per tal d´arribar fins al Pas de l´Ase i
retornar de nou. Per fer aquesta fillola, utilitzarem la carretera autonòmica catalana C – 12,
passant per les immediacions de Vinebre.
Després de retornar al poble d´Ascó, ens caldrà anar cap a Flix, utilitzant la
carretera C – 12. En aquest tram farem dues noves aturades: una abans d´arribar al darrer
poble esmentat i l´altra (fent una fillola), al seu Castell aturonat. A continuació, ens caldrà
anar cap al poble de Riba-roja d´Ebre, seguint la carretera T – 441 (C – 122). A la sortida
d´aquest poble farem una nova aturada, dintre de la comarca de la Ribera d´Ebre,
Finalment, ens caldrà continuar per una pista en irregular estat de conservació, per
tal d´arribar al poble d´Almatret, passant de la comarca de la Ribera d´Ebre a la del
Segrià. En aquest recorregut farem dues noves parades. I, finalment, la darrera la farem a
ponent del poble, quasi al límit dels municipis d´Almatret (Segrià), Riba-roja d´Ebre
(Ribera d´Ebre) i Faió (Baix Aragó – Casp / Bajo Aragón – Caspe).
Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT, que
serà de 74´59 Km. En aquest llarg recorregut es faran catorze aturades. Es començarà a
una alçada de 30 metres a Móra d´Ebre, per anar pujant fins als 522 m a la Fatarella.
Després, en arribar a aquesta darrera població s´anirà baixant fins quasi als 20 m en arribar
al Pas de l´Ase. A partir d´aquí es tornarà a pujar, primer lentament, fins arribar als 400 m,
pels voltants d´Almatret, baixant fins als 374 a la darrera aturada.

MAPA DEL TRAJECTE DE L´ITINERARI
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DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI
Com de costum, estructurarem el recorregut de l´itinerari en una sèrie de
PARADES, que tot seguit anirem veient. En cada una d´aquestes aturades farem un breu
comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui).
Cada una d´aquestes parades tindrà un número, i un topònim representatiu. Per
d´altra banda, s´indicarà el nom del poble més proper, el municipi al qual pertany l´indret, i
la comarca on es troba situat. Per d´altra banda, també indicarem en cada cas, i entre
parèntesi, el full topogràfic on es troba l´aturada.
Finalment, cal dir que el recorregut de l´itinerari s´inclourà dintre dels següents
fulls, del "Mapa Topográfico Nacional", realitzats a l´escala 1:50.000 per l´"Instituto
Geográfico y Catastral": 416 (dit de Maials), 443 (o de Fabara), 444 (dit de Flix), 470 (dit
de Gandesa) i 471 (o de Móra d´Ebre).
Així doncs, la relació de parades ordenades, que composen aquest itinerari
geològic i mineralògic, és el següent:

PARADA 1 - CONDICIONAL. CARRETERA N - 420, IMMMEDIACIONS
DE LA GRAVERA DE MÓRA, (terme municipal de Móra d´Ebre, comarca
de la Ribera d´Ebre). (Full 471).
L´inici del recorregut del present itinerari, el farem a la població de Móra d´Ebre
(la capital de la comarca de la Ribera d´Ebre). En aquesta població agafarem la carretera
nacional N – 420, anant cap a ponent. En arribar a les immediacions de la Gravera de
Móra, situada a l´esquerra de la carretera i del Riu Sec, farem la primera aturada, a uns 3
Km de Móra.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics que
reblen la Depressió de Móra. Així, els materials que es troben en aquest indret són
terciaris, i més concretament del trànsit de l´Eocè a l´Oligocè. Pertanyen, per d’altra
banda, a la Formació Flix, que aquí forma part del Complex al·luvial de Gandesa - Horta
de Sant Joan. Sovint es troben recoberts per terrenys (també cenozoics) més recents, del
Pleistocè i de l´Holocè. Precisament, aquests darrers han estat explotats a una gravera,
ben visible des d´aquest indret.

PARADA 2. GUIXERA DEL COLL ROIG, CARRETERA N - 420, (terme
municipal de Móra d´Ebre, comarca de la Ribera d´Ebre). (Full 471).
Després de fer l´aturada anterior, cal continuar cap a ponent per la carretera N –
420, la qual es dirigeix cap a les Camposines i cap a Gandesa. En Arribar al Coll Roig,
(prop del Km 815, cal deixar la carretera i continuar uns 100 m, per un camí cap a la dreta.
En arribar a una antiga explotació de guix, farem una aturada, a uns 5´5 Km de l´anterior.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a la
parada anterior. Després, haurem començat a trobar afloraments dels materials carbonatats
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mesozoics del Triàsic Mig. Així, hem deixat la Depressió de Móra i hem entrat a la branca
Externa de la Serralada Prelitoral Catalana, per on ens trobem ara situats en aquest indret
on ara som.
En aquest indret afloren els materials triàsics del Keuper. Així es poden veure unes
argiles rogenques (que donen lloc al topònim). També hi apareixen uns nivells de guixos,
els quals han estat explotats en aquest indret. FOTOGRAFIA 1.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 2
Restes de les explotacions de guix del Coll Roig. Carretera N – 420. Móra d´Ebre

PARADES 3 i 4. FORN DE CALÇ / MOLÍ DEL GUIX I FORN DE GUIX,
CARRETERA N - 420, (terme municipal de Móra d´Ebre, comarca de la
Ribera d´Ebre). (Full 471).
Després de realitzar la parada anterior, cal retornar a la carretera N – 420, per tal de
continuar cap a ponent. A uns 100 - 150 metres de continuar per aquest vial, trobarem un
tram antic de la carretera, per la que podem continuar. En arribar a un trencall d´on surt un
camí de terra (per la dreta), que condueix cap a Santa Madrona, farem una nova aturada, a
uns 1´5 Km de la parada anterior. Aquesta aturada serà doble, amb una distancia inferior
als 100 m entre les dues aturades.
En aquest tram, hem trobat inicialment afloraments dels materials triàsics del
Keuper (amb nivells rogencs d´argiles i gresos). Després hem trobat afloraments de les
calcàries i dolomies del Triàsic Mig, a la bora de la carretera. Per d´altra banda, aquests
materials han estat explotats prop d´aquí, per sobre de la carretera. FOTOGRAFIA 2 i
FOTOGRAFIA 3.
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FOTOGRAFIA 2. PARADA 3
Afloraments de les calcàries i dolomies del Juràssic. Branca Externa de la Serralada Prelitoral
Catalana. Carretera N – 420. Mora d´Ebre

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3
Tremuges de l´explotació dels materials carbonatats del Muschelkalk (Triàsic Mig), per sobre de la
carretera N – 420. Móra d´Ebre
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FOTOGRAFIA 4. PARADA 3
Forn de Calç. Trencall de santa Madrona. Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana.
Carretera N – 420. Mora d´Ebre

FOTOGRAFIA 5. PARADA 4
Antic Forn de Guix. Es troba situat al costat del Molí de Guix. Trencall de santa Madrona. Branca
Externa de la Serralada Prelitoral Catalana. Carretera N – 420. Mora d´Ebre
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Després, quasi en arribar al trencall de Santa Madrona, hem trobat un interessant
Forn de Calç, a la PARADA 3 (FOTOGRAFIA 4). I quasi al costat del Forn de Calç,
veurem les restes de l´antic Moli del Guix i a tocar d´aquest un Forn de Guix.
FOTOGRAFIA 5.
Pel que fa al Molí del Guix, cal dir que aquí es tractaven rots els guixos extrets a les
diferents pedreres de guix. A l´actualitat es troba força malmès. Tot i així, aquest paratge,
aquesta zona, constitueix un important conjunt patrimonial, dintre del Patrimoni Miner de
la Ribera d´Ebre, i del conjunt de Catalunya. Cal considerar els diferents forns de guix
escampats per tota la zona, les diferents explotacions de guix; així com el forn de calç i les
restes del Molí del Guix, entre antres indrets.

PARADA 5 - CONDICIONAL. CARRETERA A LA FATARELLA, Km 5´8,
(terme municipal de la Fatarella, comarca de la Terra Alta). (Full 470).
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar el recorregut per la
carretera N – 420, arribant aviat a les Camposines. En arribar-hi, ens caldrà seguir
breument per la carretera C – 12B (antiga N – 230), fins a trobar l´inici de la carretera
que es dirigeix cap al poble de la Fatarella, la carretera local TV – 7331. En trobar-la,
ens caldrà anar cap aquest poble. Més endavant, prop del Km 5´8, podem fer una nova
aturada, a uns 5 Km de la parada realitzada anteriorment.

FOTOGRAFIA 6. PARADA 5
Aspecte dels nivells de calcolutites ocres, dels gresos i de les intercalacions guixoses
Carretera de Camposines a la Fatarella. Formació Flix. Depressió geològica de l´Ebre

En aquest recorregut, inicialment hem trobat afloraments dels materials mesozoics
esmentats a l´aturada anterior, situats dintre de la Branca Externa de la Serralada
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Prelitoral Catalana. Després, prop de les Camposines, hem entrat a la Depressió Geològica
de l´Ebre, al temps que hem deixat la Ribera d´Ebre i hem entrat a la Terra Alta, on ara
ens trobem situats.
Ara, en aquest indret, es fan palesos uns afloraments dels materials de la Formació
Flix. Entre aquests materials es poden veure intercalacions guixoses, amb presencia de
GUIX i també d´eflorescències d´EPSOMITA.

PARADA 6. CIRCUMVALACIÓ A LA FATARELLA, (terme municipal
de la Fatarella, comarca de la Terra Alta). (Full 470).
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar cap al poble de la Fatarella.
Abans d´arribar-hi, trobarem per l´esquerra el trencall procedent de Villalba dels Arcs i de
Gandesa. Després, en arribar a l´esmentat poble de la Fatarella, ens cal agafar el trencall
que fa la circumval·lació per ponent. Per on farem una nova aturada, aproximadament a
uns 6 Km de l´anterior.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a
l´aturada anterior, els de la Formació Flix. Sovint, entre aquests materials, hem trobat
paleocanals amb materials detrítics. També hem trobat nivells de conglomerats que
pertanyen a la Formació Montsant.

FOTOGRAFIA 7. PARADA 6
Nivells carbonatats cenozoics de la Fatarella. Depressió Geològica de l´Ebre

Tot i així, més amunt, hem trobat nivells carbonatats, possiblement equivalents als
nivells alts de la Formació Mequinensa, situada més al Nord d´on ara ens trobem. Aquests
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materials es fan palesos pels voltants de la Fatarella i són els responsables de l´altiplà on es
troba situat el poble. FOTOGRAFIA 7.

PARADA 7 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS D´ASCÓ, CARRETERA T
- 333, (terme municipal d´Ascó, comarca de la Ribera d´Ebre). (Full 444).
Des de la parada anterior, cal sortir del poble de la Fatarella, per tal de continuar
el recorregut, baixant ara cap al poble d´Ascó, seguint ara la carretera local T – 733.
Seguint aquesta carretera, anirem tallant els materials que hem vist a les anteriors
aturades. Poc abans d´arribar al poble d´Ascó, si s´escau, podem fer una nova aturada, a
uns 7´5 Km de la parada anterior. Per d´altra banda, haurem arribat a uns 2 Km de la
propera població d´ascó.
Així, hem anat tallant els materials que hem vist a les aturades anteriors, així ara
veiem per arreu afloraments de les calcolutites ocres i els gresos de la Formació Flix, de
la Depressió Geològica de l´Ebre.
Des d´aquest lloc es pot gaudir d´una bona visió dels voltants del poble d´Ascó.
Tanmateix podem veure com el riu Ebre s´obre pas a través del Pas de L´Ase, per la
Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana. FOTOGRAFIA 8.

FOTOGRAFIA 8. PARADA 7
Al fons es veu la Branca Externa de la serralada Prelitoral Catalana,
i en mig s´intueix el Pas de l´Ase, per on el riu Ebre la travessa

Tanmateix, des d´aquest indret, es pot fer una bona observació de les instal·lacions
de la Nuclear d´Ascó i en especial de la seva torre de refrigeració.
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PARADA 8. AREA DE DESCANS DE L´ENTRADA SEPTENTRIONAL
AL PAS DE L´ASE (terme municipal de Vinebre, comarca de la Ribera
d´Ebre). (Full 470).
Després de fer la parada anterior, cal anar cap al poble d´Ascó, passant per prop
d´ell, pels seus sectors septentrionals. Tot seguit arribarem a la carretera C – 12 i ens caldrà
iniciar una fillola, anant ara cap el SSE. Així passarem pels voltants de Vinebre, deixant a
l´esquerra els trencalls de la Palma d´Ebre i de la Torre de l´Espanyol. Finalment,
arribarem a l´Àrea de descans septentrional del Pas de l´Ase. Aquí farem una nova
aturada, a uns 7´5 Km de l´anterior.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics que
reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, per on estem situats. En principi, haurem trobat
els materials de la Formació Flix (de tonalitats ocres, amb calcolutites, gresos i
paleocanals); després, ja quasi a l´indret de l´aturada, haurem vist els materials de la
Formació Montsant (amb materials eminentment detrítics, amb conglomerats). Aquests
darrers són els quins es troben a l´indret de l´aturada. Aquests materials presenten una
interessant discordança progressiva, en trobar-se en contacte amb els materials mesozoics
de la Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana, just on ara ens trobem
plenament situats. Així, ara veiem en part l´encavalcament dels materials carbonatats
juràssics d´aquesta serralada sobre els cenozoics de la Depressió Geològica de l´Ebre. Per
d´altra banda veiem molt be la discordança progressiva que tenen aquests darrers
materials. FOTOGRAFIA 9.

FOTOGRAFIA 9. PARADA 8
Aspecte de la Discordança progressiva.
Els nivells que hi a tocar la carretera estan molt inclinats;
mentre els que hi ha sota les torres elèctriques són gairebé horitzontals
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PARADA 9 - CONDICIONAL. GRAVERES DE FLIX, (terme municipal de
Flix, comarca de la Ribera d’Ebre). (Full 444).
Després de realitzar la parada anterior, cal retornar cap a la població d´Ascó, per
tal de continuar després per la carretera C – 12, la qual condueix cap a Flix. Poc abans
d´arribar-hi, farem una nova aturada a unes antigues graveres situades a uns 2 Km abans
d´arribar-hi (a l´esquerra de la carretera). Així, des de la parada anterior, haurem
recorregut uns 10 Km més, aproximadament.
En aquest recorregut, haurem continuat trobant afloraments dels materials que ja
hem vist a les aturades anteriors. Així, haurem vist els nivells de les calcolutites ocres i
dels gresos que formen part de la Formació Flix. Aquests són també els materials que
apareixen prop de l´indret per on fem la present aturada.
Per d´altra banda, en aquest indret es fan paleses unes antigues graveres, no
restaurades. En elles s´aprofitaven els materials de la terrassa baixa del riu Ebre, per tal
d´ésser utilitzats com a àrids per a la construcció. A l´actualitat i des de fa temps, aquestes
explotacions es troben abandonades. FOTOGRAFIA 10.

FOTOGRAFIA 10. PARADA 9
Un aspecte de les antigues graveres de Flix

PARADA 10. CASTELL DE FLIX, (terme municipal de Flix, comarca de la
Ribera d’Ebre). (Full 444).
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar per la carretera C – 12, per tal
d´arribar a la població de Flix. Així, poc abans de creuar el riu Ebre, trobarem un carrer
que va pujant cap a la part alta del poble. Seguint-lo, arribarem a l´indret on hi ha el Castell
de Flix, per on farem una nova aturada, a uns 3 Km de l´anterior.
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En aquest recorregut, hem anat trobant els materials que hem vist a les aturades
anteriors; és a dir: els nivells de les calcolutites ocres i també dels gresos de tonalitats
semblants, els quals pertanyen a la Formació Flix.
La població de Flix, que és als nostres peus, es troba situada al bel mig de la
Depressió Geològica de l´Ebre (i més exactament a la seva Depressió Central). Així, per
arreu es troben afloraments dels materials cenozoics que la reblen, que en aquest cas es
troben constituïts pels nivells calcolutítics de la Formació Flix, entre els quals es troben
intercalacions de gresos; així com freqüents paleocanals. Aquests darrers es fan molt
palesos, tot mirant cap a llevant. En aquest indret on farem una de les aturades del
recorregut, hi afloren aquets materials acabats d´esmentar, els quals es troben aquí
recoberts per uns sediments detrítics quaternaris, els quals pertanyen a la terrassa mitja del
Riu Ebre, que discorre pels peus d´on ara som.
També cal dir que aquest indret es troba al mig d´un dels grans meandres que
forma el Riu Ebre, dintre de la Depressió Central. Precisament, aquest és un lloc
immillorable, per tal d´observar el serpenteix que fa l´esmentat riu per aquestes contrades.
Al respecte d´aquest meandre, cal dir que hi ha una presa a la part alta de la població, d´on
eix un canal que la traspassa per sota amb la finalitat de dur l´aigua cap a una central
elèctrica situada a l´altra banda del riu. Des d´aquest indret, enlairat, es pot fer una bona
observació, tant dels terrenys entorn del Castell i de l´esmentada població de Flix.
FOTOGRAFIA 11.

FOTOGRAFIA11. PARADA 10
Un aspecte dels terrenys situats al sud del Castell de Flix. Al fons es veuen els relleus de la
Serralada Prelitoral Catalana, de les Serres de Pándols i de Cavalls
I sobretot, es pot veure la població de Flix entre els dos braços del meandre de l´Ebre
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PARADA 11. IMMEDIACIONS DEL PONT SOBRE L´EBRE, (terme
municipal de Riba-roja d´Ebre, comarca de la Ribera d’Ebre). (Full 444).
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar per la carretera C – 12, per tal
d´arribar a la població de Flix. Així, poc abans de creuar el riu Ebre, trobarem la carretera
que es dirigeix cap al poble de Riba – roja d´Ebre, la T – 741. Després de creuar el poble,
ens caldrà anar cap al pont sobre el riu Ebre, utilitzant la carretera TV – 7411 (la qual es
dirigeix cap a Gandesa). En arribar a l´altra banda del riu, farem una nova aturada,
aproximadament a uns 9 Km de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics que
reblen la Depressió Geològica de l´Ebre. Aquests materials es situen a la transició entre
l´Eocè i l´Oligocè. Majoritàriament pertanyen a la Formació Flix i es troben constituïts per
calcolutites i gresos de tonalitats ocre,
Aquests són els materials que apareixen per l´indret de la present aturada i es
caracteritzen per les seves tonalitats ocres. Per d´altra banda, des d´aquest indret podem fer
una bona observació del riu Ebre, tant aigües amunt com aigües avall. FOTOGRAFIA 12.

FOTOGRAFIA 12. PARADA 11
El riu Ebre a la bora de Riba-roja d´Ebre. Al fons es veu el començament del seu meandre

PARADA 12 - CONDICIONAL. MINA DE LIGNIT DEL REI, (terme
municipal d´Almatret, comarca del Segrià). (Full 443).
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar per un camí de terra, el qual
es va dirigint cap al poble d´Almatret, passant de la comarca de la Ribera d´Ebre a la
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comarca del Segrià. A uns 8 Km de la parada anterior, ens caldrà fer n- hi una altra, en
arribar quasi al poble d´Almatret.
En aquest recorregut, hem anat trobant inicialment els materials esmentats a les
aturades anteriors, els quals pertanyen a la Formació Flix, trobant-se constituïts per
calcolutites i gresos de tonalitats ocres.
Més amunt, hem començat a trobar els nivells de calcolutites grisenques i gresos
de tonalitats ocres, així com nivells de calcàries i petits nivells de lignits. Aquests són els
materials que es troben a l´indret de la present aturada. Aquests materials pertanyen a la
Formació Mequinensa, de l´Oligocè. En aquest indret va haver-hi una mineta, on
s´explotaven els nivells de lignits acabats d´esmentar. FOTOGRAFIA 13.

FOTOGRAFIA 13. PARADA 12
Us aspecte de l´entrada de la Mina del Rei. Almatret

PARADA 13. MIRADOR DE RIBA-ROJA D´EBRE, (terme municipal
d´Almatret, comarca del Segrià). (Full 443).
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar pel camí que condueix cap al
poble d´Almatret. Quasi en arribar, trobarem la carretera de servei que condueix cap als
generadors eòlics. En trobar aquest vial, ens caldrà seguir els indicadors que ens duran cap
al denominat Mirador de Riba-roja. En arribar-hi, farem una nova aturada, a uns 3´5 Km
de la darrera aturada.
En aquest recorregut. Hem trobat afloraments dels materials de la Formació
Mequinensa, de la que hem parlat a l´aturada anterior. Així en aquest indret, es fan palesos
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afloraments dels materials carbonatats d´aquesta formació. Aquests materials constitueixen
la plana sobre la qual es situa la població d´Almatret.
Des d´aquest indret, es pot gaudir d´una bona visió dels voltants de Riba-roja
d´Ebre, per on el riu Ebre forma uns interessants meandres. FOTOGRAFIA 14.

FOTOGRAFIA 14. PARADA 13
Un aspecte dels meandres del riu Ebre, entre Riba-roja d’Ebre (en primer terme) i Flix (al fons)

PARADA 14 - CONDICIONAL. MINA COSTA, (terme municipal
d´Almatret, comarca del Segrià). (Full 443).
Després de realitzar la parada anterior, cal retornar cap enrere, amb la intenció
d´arribar al proper poble d´Almatret. Després, ens caldrà sortir cap a llevant, per la
carretera local que condueix cap a Maials, la LV – 7046. A poc més de 1´5 Km de la
sortida del poble, trobarem un camí que condueix cap a les Granges d´Aubelleto. Aquest
camí ens conduirà també cap a les instal·lacions de l´antiga Mina Costa. Aquí farem una
nova aturada, aproximadament a uns 3 Km des del poble i a uns 7 Km de la parada
realitzada anteriorment.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a
l´aturada anterior. És a dir: hem vist nivells de calcolutites, gresos, calcaries i lignits de la
Formació Mequinensa, de l´Oligocè. Aquests són els materials que afloren a l´indret per
on fem la present aturada. En aquest lloc hi ha les restes d´una antiga explotació minera,
per on s´aprofitaven els lignits de la Formació Mequinensa.
En relació a les explotacions mineres, cal fer esment de que hi ha un cert
patrimoni miner que caldria conservar adequadament. FOTOGRAFIA 15.
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FOTOGRAFIA 15. PARADA 14
Tremuges de la Mina Costa. Almatret

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DE
L´ITINERARI
________________________________________________________________________
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