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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 de maig i juny de l ́any 2014,
fonamentalment.
Així, els dos primers recorreguts es van realitzar per la comarca
del Priorat. El tercer es va fer per la comarca de la Segarra. I
els tres darrers, per la comarca de la Noguera, dintre del
Geoparc de la Conca de Tremp – Montsec
_________________________________________________________
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 17
Recorregut 1, pp 5 – 18

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I
MINERALÒGICA PER LA COMARCA DEL
PRIORAT:
DES
DE
CORNUDELLA
DEL
MONTSANT A LA MORERA DE MONTSANT I A LA
CARTOIXA D´ESCALA DEI
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 reestructurar el recorregut, prescindint de les anomenades
PARADES - CONDICIONALS, i d’altres si s’escau.
També recomanem de cercar la informació més adient, sobre els trams a recórrer
mitjançant camins de terra, o de pista. En aquest recorregut hi haurà un curt recorregut
per camins de terra, el qual es farà pels voltants de la Cartoixa d´Escala Dei.
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 de l´itinerari discorrerà fonamentalment pel sistema Mediterrani (i
més concretament per la seva sots-unitat més interna, la Serralada Prelitoral Catalana).
Tot i així, el recorregut transitarà també en part per la Depressió Geològica de l´Ebre (que
són els que constitueixen el Montsant), fonamentalment en el trajecte entre Cornudella del
Montsant i la Morera del Montsant. Malgrat això, s´iniciarà a Cornudella, dintre de la
Serralada Prelitoral Catalana
Així, serà el recorregut entre Cornudella del Montsant i la Morera del Montsant.
Després, tot baixant cap a l´Escala Dei, ja es circularà exclusivament per la Serralada
Prelitoral Catalana, entre afloraments mesozoics i paleozoics.
Per d’altra banda, la totalitat del recorregut es realitzarà totalment per dintre de la
Regió de Reus, per la comarca del Priorat, i en bona part pel denominat Priorat Històric, el
situat al territori del Priorat de l´Escala Dei.
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OBJECTIUS FONAMENTALS D’AQUEST ITINERARI
Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari, es poden
concretar en els següents aspectes generals:
1.- Estudi i observació de la Serralada Prelitoral Catalana (integrada dintre del
Sistema Mediterrani), per la qual discorrerà en bona part del recorregut de l´itinerari en
especial entre la Morera del Montsant i l´Escala Dei. Igualment ho farà pels voltants de
Cornudella del Montsant, a les primeres aturades del recorregut.
2.- Reconeixement dels materials paleozoics (del Carbonífer), i dels mesozoics (del
Triàsic). que constitueixen la Serralada Prelitoral Catalana, els quals tallarem entre els
indrets abans esmentats. Així, veurem afloraments de les llicorelles del Carbonífer i del
gresos del Triàsic Inferior (del Buntsandsteim).
3.- Estudi i observació de la Depressió Geològica de l´Ebre (el Montsant), per la
qual discorrerà part del recorregut de l´itinerari en especial entre Cornudella del Montsant i
la Morera del Montsant.
4.- Estudi de diverses mineralitzacions situades entre els materials paleozoics i
mesozoics de la Serralada Prelitoral Catalana. Dintre d´aquestes, cal fer esment de les
relacionades amb les Mines dels Crosos, de Cornudella del Montsant. Es tracta de
mineralitzacions filonianes de Pb – Zn, encaixades entre els materials paleozoics del
Carbonífer.
5.- Visió de diferents explotacions dels georecuros situats al llarg del recorregut de
l´itinerari.
6.- Observació, si s’escau, de les tasques de restauració dutes a terme a les
explotacions anteriors.
7.- Observació de diferents indrets del Patrimoni Geològic i Miner, situats al llarg
del recorregut.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
Pel que fa al recorregut del present itinerari, existeixen pocs antecedents
bibliogràfic nostre, tret dels recorreguts que passin pels voltants de Cornudella del
Montsant. Entre aquests farem esment de les dades següents: MATA- PERELLÓ (1996,
1998, 2000, 2008 i 2011). També farem esment del treball de MATA-PERELLÓ i
COLLDEFORNS (1994); així com del recent treball de MATA – PERELLÓ i SANZ
BALAGUÉ (2015), el qual finalitza on comença aquest.
Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions d´aquesta comarca, cal parlar dels
treballs de MATA-PERELLÓ (1991), relatiu a les mineralitzacions catalanes en general; i
també dels de MELGAREJO (1992), centrat en els materials i les mineralitzacions del
paleozoic, de les comarques del Baix Camp, de la Conca de Barberà i del Priorat
Per d’altra banda, i pel que fa a les característiques dels materials geològics que
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anirem tallant, ens referirem als treballs de COLOMBO (1986 i 1989). I pel que fa a
l’estructura geològica farem esment de dos treballs; de: GUIMERÀ et altri (1982) i de
RIBA et altri (1976).
Tots aquests treballs referenciats, i d’altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a
l’apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT DE L'ITINERARI
El recorregut de l´itinerari començarà i finalitzarà dintre de la comarca del Priorat,
com es pot veure al MAPA DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI.

MAPA DEL TRAJECTE DE L´ITINERARI
Així, el recorregut de l´itinerari començarà i finalitzarà dintre de la comarca del
Priorat. S´iniciarà per les proximitats de la població de Cornudella de Montsant, a tocar
de l´embassament de Ciurana, per on es faran les dues primeres aturades del recorregut de
l´itinerari.
Tot seguit, s´anirà cap el poble abans esmentat, seguint la carretera C – 242. Més
tard, al bell mig del poble, caldrà agafar la carretera local TV – 7021, la qual ens conduirà
cap a la Morera de Montsant. En aquest trajecte, es faran diverses aturades.
Posteriorment, es continuarà per una carretera local que condueix cap a l´Escala
Dei. En aquest trajecte es farà una nova aturada i una altra a la Cartoixa d´Escala Dei, que
serà la darrera d´aquest itinerari.
Aquest recorregut real serà d´uns 15´86, es faran 8 aturades. Es començarà a una
alçada d´uns 459 metres (a les l´Embassament de Siurana), per pujar després fins als 728
(en passar per la Morera de Montsant). Tot seguit, tornarà es baixarà fins prop dels 410
metres en arribar a l´Escala Dei. Finalment, en arribar a la Cartoixa, es tornarà a pujar fins
als 420 metres, finalitzant el recorregut.
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DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI
Com en altres itineraris, aquest s’estructurarà en base a una sèrie de PARADES o
d´ESTACIONS que anirem veient a continuació. En cada una d’aquestes aturades es farà
un breu comentari., de tipus geològic o mineralògic, relatiu a l´indret, segons s’escaigui.
Per d’altra banda, darrera del nom de l'indret situarem (entre parèntesi) el número
del full del Mapa Topogràfic, a escala 1:50.000, on es troba situat. En aquest itinerari,
utilitzarem els següents fulls: 444 (o de Flix) y 445 (o de Cornudella)..
A continuació, començarem la descripció de les diferents aturades que formen part
del present recorregut.

PARADA 1. MINES DELS CROSOS, (terme municipal de Cornudella del
Montsant, comarca del Priorat). (Full 445).
El recorregut del present itinerari, l´haurem iniciat al poble de Cornudella del
Montsant, dintre de la comarca del Priorat. Ens caldrà sortir del poble per la carretera
comarcal C – 242, anant en el seu sentit cap a Ulldemolins. Poc després de sortir del poble,
trobarem un trencall per la dreta, el qual es dirigeix cap a l’embassament de Ciurana. Poc
abans d’arribar-hi, a la dreta de la carretera es troben les antigues mines dels Crosos. Així,
en arribar-hi, s’hauran recorregut uns 3´5 Km des de Cornudella..
En tot aquest recorregut, inicialment s’han començat a tallar uns nivells de guixos i
d’argiles cenozoiques que hem vist a les aturades anteriors, per la qual cosa podem dir que
hem circulat momentàniament a la Depressió Geològica de l´Ebre. Després i en un
recorregut de 1,5Km., aproximadament, hem passat dels materials terciaris, als terrenys
paleozoics del Carbonífer, per on es troben situades aquestes mines. És a dir: hem entrat
ara a la Serralada Prelitoral Catalana, deixant la Depressió Geològica de l´Ebre.
Pel que fa a les antigues mines (motiu fonamental d´aquesta "parada"), es troben
situades sobre unes mineralitzacions filonianes, que encaixen entre els nivells carbonífers,
constituïts per esquistos i gresos. Actualment es impossible penetrar a les mines, i a les
seves escombreres es poden trobar mostres dels següents minerals: CALCOPIRITA
(indicis), ESFALERITA, GALENA, PIRITA, SIDERITA i QUARS. Igualment es poden
trobar minerals d’alteració com: GOETHITA, ATZURITA, CERUSSITA,
HIDROCINCITA i MALAQUITA.
De tots els anteriors, els únics minerals que es van intentar aprofitar son el segon i
el tercer, sense gaire d’èxit. Aquests minerals són, precisament, els que es fan més palesos
a l´escombrera de les mines, conjuntament amb el quars. FOTOGRAFIES 1 i 2.
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FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Escombrera de la Mina dels Crosos. Cornudella del Montsant

FOTOGRAFIA 2. PARADA 1
L´embassament de Siurana, des de l´Escombrera de les Mines dels Crosos. Cornudella
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PARADA 2. CARRETERA DE L´EMBASSAMENT A CORNUDELLA DEL
MONTSANT, (terme municipal de Cornudella del Montsant, comarca del
Priorat). (Full 445).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal retornar cap a la carretera C – 242, per
tal de tornar cap a la població de Cornudella del Montsant. Però, ben aviat, podem
efectuar una nova aturada a la vora de l´embassament que anem seguint. Aquesta parada la
farem a uns 150 metres de l´anterior.
En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials paleozoics,
concretament de les llicorelles del Carbonífer. Aquests materials de la Serralada Prelitoral
Catalana, son els que apareixen on ara som.
Des d´aquest lloc, mirant cap a llevant (cap a l´altra banda de l´embassament) es fa
força palesa la discordança entre els materials mesozoics (del Triàsic), i els paleozoics (del
Carbonífer), de la Serra de Prades. Aquesta discordança es posa clarament de manifest a la
cinglera de Siurana de Prades, situada a l’altre cantó de l’embassament. Aquest poble es
troba sobre les calcàries del Muschelkalk Inferior, les quals descansen sobre els gresos
rogencs del Buntsandsteim, en contacte discordant amb els materials esquistosos i
quarsítics del Carbonífer. FOTOGRAFIA 3.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 2
A la part baixa apareixen els materials paleozoics, les llicorelles del Carbonífer.
Sobre d´ells hi ha els del Buntsandsteim (els gresos rogencs)
i sobre d´aquests, els materials carbonatats del Muschelkalk, sota de la població de Siurana
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PARADA 3. CARRETERA TV – 7021, A LA MORERA DE
MONTSANT, IMMEDIACIONS DEL Km 6´2 (terme municipal de
Cornudella del Montsant, comarca del Priorat). (Full 445).
Després d´efectuar l´aturada anterior, cal arribar a la carretera C – 242, per tal
d´anar cap a la propera població de Cornudella del Montsant. En arribar-hi, cal travessarla, fins trobar l´inici de la carretera TV – 7021 (la qual condueix cap a la Morera de
Montsant). Així, cal seguir per aquesta carretera, fins arribar a les immediacions del seu
km 6´2. En arribar a aquest indret, cal fer una nova aturada, aproximadament a uns 3´8 Km
de la parada anteriorment efectuada.
En aquest recorregut, hem abandonat la Serralada Prelitoral Catalana i hem entrat
a la Depressió Geològica de l´Ebre, on ara ens trobem. Així, en arribar a aquesta unitat
geològica, hem començat a trobar afloraments dels materials cenozoics que la reblen.
Inicialment, aquests materials pertanyien a l´eocè, però ara hem anat trobant materials del
trànsit de l´Eocè a l´Oligocè.
Des d´aquest indret, es pot gaudir d´una bona observació de la població de
Cornudella de Montsant, situada a la Depressió Geològica de l´Ebre, entre afloraments
cenozoics, però molt a prop dels afloraments paleozoics (del Carbonífer) de la Serralada
Prelitoral Catalana. FOTOGRAFIA 4.

FOTOGRAFIA 4. PARADA 3
Un aspecte de Cornudella de Montsant, entre afloraments cenozoics de la Depressió Geològica de
l´Ebre.
Darrera, es veuen els afloraments paleozoics del Carbonífer, sota dels Triàsics (nivells rogencs del
Buntsandsteim; i nivells clars del Muscherlkalk), tots ells de la Serralada Prelitoral Catalana
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PARADA 4 - CONDICIONAL. CARRETERA TV - 7021 A LA MORERA DE
MONTSANT, IMMEDIACIONS DEL Km 2´5 (terme municipal de la Morera
de Montsant, comarca del Priorat). (Full 445).
Després de fer l´aturada anterior, cal continuar el recorregut cap el poble de la
Morera de Montsant, seguint per la carretera TV – 7021. En arribar a les immediacions
del Km 2´5, farem una nova aturada, aproximadament a uns 4 Km de la darrera aturada
realitzada.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a
l´aturada anterior. Aquest són els que apareixen aquí, a l´indret de la present aturada, on
ara ens trobem. Molt sovint sobre aquests materials es veuen nombrosos blocs caiguts des
de més amunt, donat lloc a un típic relleu ruïniforme (o “caos montserratí”)
FOTOGRAFIA 5

FOTOGRAFIA 5. PARADA 3
Un exemple del blocs caiguts, del denominat “relleu ruïniforme” o “caos montserratí”

Per d´altra banda, des d´aquest indret on som ara, mirant cap al Nord, es fan
palesos els relleus dels conglomerats que constitueixen la part més elevada de la Serra del
Montsant. Es tracta dels materials que formen part de la Formació del Montsant.
FOTOGRAFIA 6.
També, des d´aquest lloc, mirant cap el Sud, es poden veure els relleus dels
materials paleozoics (del Carbonífer) i mesozoics (generalment del Triàsic i també del
Juràssic i del Cretàcic), que formen part de la Serralada Prelitoral Catalana, que veurem
millor a la propera aturada,
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FOTOGRAFIA 6. PARADA 4
Un aspecte dels conglomerats de la Serra del Montsant. Depressió Geològica de l´Ebre

FOTOGRAFIA 7. PARADA 5
Relleus llunyans de la Serra de la Teixeta (per on afloren calcàries triàsiques), de Colldejou i de la
Miranda de la Serra de Llavaria (per on afloren calcàries juràssiques i Cretàciques, de la Serralada
Prelitoral Catalana
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PARADA 5. CARRETERA TV – 7021 A LA MORERA DE MONTSANT,
IMMEDIACIONS DEL Km 1 (terme municipal de la Morera de Montsant,
comarca del Priorat). (Full 445).
Després de realitzar la parada anterior, cal fer un nou recorregut per la carretera TV
– 7021, amb la intenció d´apropar-nos al poble de la Morera de Montsant. En arribar al
seu Km 1, podem fer una nova aturada, a 1´5 Km de la realitzada abans.
En aquest recorregut hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a les
aturades anteriors. Aquests materials que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, són els
que aquí apareixen.
Des d´aquí, mirant cap el Nord, es poden veure els relleus de la Serra del Montsant
(com ja hem vist a l´aturada anterior). Efectivament, des d´aquí es veuen els conglomerats
de la Formació Montsant.
Per d´altra banda, com ja hem dit a l´aturada anterior, mirant cap el Sud, es veuen
els relleus de la Serralada Prelitoral Catalana. Concretament, des d´aquí estem veient els
relleus de Colldejou, de la Serra de la Teixeta i també els de la Miranda de la Serra de
Llavaria, entre altres. En aquests indrets afloren fonamentalment els materials carbonatats
mesozoics. FOTOGRAFIA 7

PARADA 6. MIRADOR DE LA MORERA DEL MONTSANT., (terme
municipal de Cornudella del Montsant, comarca del Priorat). (Full 445).
Després d´efectuar l´aturada anterior, cal continuar el recorregut per la carretera TV
– 7021, amb l intenció d´arribar al poble de la Morera de Montsant. En arribar-hi, cal
passar-lo per sota, per tal d´anar després cap a Escala Dei. Però, en travessar el poble, cal
fer una nova aturada, al Mirador de la Morera de Montsant. Així, des de la parada
anterior, haurem efectuat un recorregut proper a 1 Km.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics que
hem trobat a les aturades anteriorment realitzades. Ara són els nivells de l´Eocè. Per d´alta
banda, mirant cap el Nord, es fan palesos els relleus de la Serra del Montsant, per on
afloren els nivells de conglomerats de la Formació Montsant.
Per d´altra banda, mirant cap el Sud, es pot fer una observació similar a la que hem
fet a l´aturada anterior, veient-se be els relleus de la Serra de la Teixeta, de Colldejou o de
la Miranda de Llavaria, entre altres relleus de la Serralada Prelitoral Catalana.

PARADA 7. IMMEDIACIONS DEL COLL ROIG, (terme de la Morera
del Montsant , comarca del Priorat). (Full 445).
Després de fer la parada anterior, cal continuar per la carretera descendent que
baixa cap a la Cartoixa d´Escala Dei. En arribar al Coll Roig, a uns 2 Km de la parada
anterior, en realitzarem una altra.
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FOTOGRAFIA 8. PARADA 6
En primer terme es veuen els nivells cenozoics (que en aquest cas són argiles i calcolutites de
l´Eocè). Més enllà, es veuen les calcàries triàsiques del Muschelkalk

FOTOGRAFIA 9. PARADA 7
Aflorament dels materials paleozoics del Carbonífer (esquistos)
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En aquest recorregut, inicialment hem trobat els nivells cenozoics esmentats a la
parada anterior; és a dir: el gresos y les argiles rogenques amb trams guixosos de l´Eocè.
Després hem trobat afloraments dels materials del Triàsic; en especial de les calcaries del
Muschelkalk Inferior (Triàsic Mig). FOTOGRAFIA 8
I entre aquests materials, també hem trobat nivells de gresos i calcolutites
rogenques del Muschelkalk Mig. Precisament, aquests són els materials que apareixen a
l´indret de l´aturada. I aquests són els que li han donat el nom al coll on ara ens trobem
situats en aquesta aturada.
Una mica més avall, hem començat a trobar afloraments dels materials paleozoics
del Carbonífer. FOTOGRAFIA 9.
Per d´altra banda, mirant cap el Nord, es fan força palesos els relleus de la Serra
del Montsant, per on afloren els conglomerats de la Formació Montsant, amb materials de
transició de l´Eocè a l´Oligocè. FOTOGRAFIA 10.

FOTOGRAFIA 10. PARADA 7
Un aspecte dels relleus de la Serra del Montsant, des de sota de la Morera de Montsant

PARADA 8. LA CARTOIXA D´ESCALA DEI, ENTRADA, (terme
municipal de la Morera del Montsant, comarca del Priorat), (Full 444).
Després de fer la parada anterior, cal continuar pel camí descendent que baixa cap a
la Cartoixa d´Escala Dei. En arribar-hi, a uns 5 Km de la parada anterior, en realitzarem
una altra. Primer arribarem a l´Escala Dei i després ens caldrà anar cap a la Cartoixa.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments de les pissarres i esquistos
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paleozoics del Carbonífer, que hem trobat a l´aturada anterior. Aquests són els materials
que apareixen per les immediacions de l´indret de l´aturada. Així, en aquest recorregut,
hem estat circulant sempre dintre de la Serralada Prelitoral Catalana, on ens trobem ara
situats en aquest lloc.
Tot i així, en arribar a la part alta de la Cartoixa, es fan força palesos uns
afloraments dels gresos rogencs del Triàsic Inferior, del Buntsandstein, també de la
Serralada Prelitoral Catalana, FOTOGRAFIA 11.

FOTOGRAFIA 11. PARADA 8
Aflorament dels materials del Buntsandsteim, per sota dels afloraments cenozoics. Cartoixa
d´Escala Dei

Finalment, en aquest lloc, mirant cap al Nord, podem veure els afloraments dels
materials que hem esmentat a les aturades anteriors.

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT
_____________________________________________________________________
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RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I
MINERALÒGICA PER LA COMARCA DEL
PRIORAT: DES DE LA CARTOIXA D´ESCALA DEI,
A LA VILELLA ALTA, A LA VILELLA BAIXA I A
CABACÉS / CABASSERS
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 reestructurar el recorregut, prescindint de les anomenades
PARADES - CONDICIONALS, i d’altres si s’escau.
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
El recorregut de l´itinerari discorrerà quasi totalment pel sistema Mediterrani (i
més concretament per una de les seves sots-unitats, la Serralada Prelitoral Catalana). Tot
i així, en els darrers trams del recorregut, es transitarà per la zona de contacte amb els
materials de la Depressió Geològica de l´Ebre.
Així, serà pel tram de recorregut entre la Cartoixa d´Escala Dei i les immediacions
de Cabacés / Cabassers, es circularà exclusivament per la Serralada Prelitoral Catalana,
entre afloraments mesozoics (del Triàsic) i paleozoics (de l´Ordovícic). Posteriorment, pels
voltants de la població abans esmentada de Cabacés / Cabassers, fins arribar a la fi del
recorregut, es transitarà per la Depressió Geològica de l´Ebre, entre afloraments dels
materials cenozoics (del trànsit de l´Eocè a l´Oligocè).
Per d’altra banda, la totalitat del recorregut es realitzarà totalment per dintre de la
Regió de Reus, per la comarca del Priorat, i en bona part pel denominat Priorat Històric, el
situat al territori del Priorat de l´Escala Dei.
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OBJECTIUS FONAMENTALS D’AQUEST ITINERARI
Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari, es poden
concretar en els següents aspectes generals:
1.- Estudi i observació de la Serralada Prelitoral Catalana (integrada dintre del
Sistema Mediterrani), per la qual discorrerà en bona part del recorregut de l´itinerari en
especial entre la Cartoixa d´Escala Dei i les immediacions de Cabacés / Cabassers.
2.- Reconeixement dels materials paleozoics (del Carbonífer), i dels mesozoics (del
Triàsic). que constitueixen la Serralada Prelitoral Catalana, els quals tallarem entre els
indrets abans esmentats. Entre els primers, trobarem afloraments de lidites, quarsites,
gresos esquists i pissarres. I entre els segons, veurem afloraments de gresos rogencs i de
materials carbonatats, segons els llocs.
3.- Estudi i observació de la Depressió Geològica de l´Ebre (el Montsant), per la
qual discorrerà part del recorregut de l´itinerari en especial entre les immediacions del
poble de Cabacés / Cabassers i la fi del recorregut.
4.- Reconeixement dels materials cenozoics (de l´Eocè i de l´Oligocè; i també del
Pleistocè i de l´Holocè), que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre. Els veurem en els
darrers trams del recorregut. Tot i que els materials del Pleistocè i de l´Holocè, els anirem
trobant a diferents indrets del recorregut.
5.- Estudi de diverses mineralitzacions situades entre els materials paleozoics i
mesozoics de la Serralada Prelitoral Catalana.
6.- Visió de diferents explotacions dels georecuros situats al llarg del recorregut de
l´itinerari.
7.- Observació, si s’escau, de les tasques de restauració dutes a terme a les
explotacions anteriors.
8.- Observació de diferents indrets del Patrimoni Geològic i Miner, situats al llarg
del recorregut.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
Pel que fa a la major part de recorregut del present itinerari, no existeix cap
antecedent bibliogràfic nostre, tret dels recorreguts que passin pels voltants de la Cartoixa
d´Escala Dei, la Vilella Alta o Cabacés. Entre aquests farem esment de les dades següents:
de MATA – PERELLÓ (1996, 1998, 2008a i 208b). També els MATA-PERELLÓ i
COLLDEFORNS (1994); així com els recents treballs de MATA – PERELLÓ i SANZ
BALAGUÉ (2015a, 2015b i 2015c).
Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions d´aquesta comarca, cal parlar dels
treballs de MATA-PERELLÓ (1991), relatiu a les mineralitzacions catalanes en general.
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Per d’altra banda, i pel que fa a les característiques dels materials geològics que
anirem tallant, ens referirem als treballs de GUIMERÀ et altri (1982) i de RIBA et altri
(1976).
Tots aquests treballs referenciats, i d’altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a
l’apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT DE L'ITINERARI
El recorregut de l´itinerari començarà i finalitzarà dintre de la comarca del Priorat,
com es pot veure al MAPA DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI.

MAPA DEL TRAJECTE DE L´ITINERARI
Així, el recorregut de l´itinerari començarà i finalitzarà dintre de la comarca del
Priorat. S´iniciarà per les proximitats de la Cartoixa d´Escala Dei (dintre del terme
municipal de la Morera del Montsant). Tot seguit, s´anirà cap a la població de l´Escala
Dei. Després, caldrà arribar a la cruïlla amb la carretera T – 702, per on continuarà el
recorregut, anant cap a les Immediacions de la Vilella Alta i de la Vilella Baixa. En aquest
tram es faran dues noves aturades.
Després, seguint per la mateixa carretera, caldrà amar cap al poble de Cabacés /
Cabassers, fent-se una parada abans d´arribar-hi. Des d´aquí s´iniciarà una fillola, per tal
d´anar cap a l´Ermita de la Mare de Deu de la Foia. En aquest trajecte es faran tres noves
aturades, retornant posteriorment a Cabacés.
Després es continuarà per la ruta T – 702, fent-se una aturada a la sortida del poble.
Finalment, es continuarà per la ruta T – 714, fent-se la darrera aturada abans de trobar el
trencall de la Figuera i el Molar.
Aquest recorregut real serà d´uns 28´27 i es faran 9 aturades. Es començarà a una
alçada d´uns 452 metres, per pujar després fins als 198 (entre la Vilella Baixa i Cabacés).
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Tot seguit, tornarà es tornarà a pujar fins als 589 metres (prop de la Foia). Posteriorment,
baixarà fins prop dels 260 metres. Finalment, en arribar a la darrera aturada, s´haurà tornat
a pujar fins als 310 metres.

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI
Com en altres itineraris, aquest s’estructurarà en base a una sèrie de PARADES o
d´ESTACIONS que anirem veient a continuació. En cada una d’aquestes aturades es farà
un breu comentari., de tipus geològic o mineralògic, relatiu a l´indret, segons s’escaigui.
Per d’altra banda, darrera del nom de l'indret situarem (entre parèntesi) el número
del full del Mapa Topogràfic, a escala 1:50.000, on es troba situat. En aquest itinerari,
utilitzarem els següents fulls: 444 (o de Flix) y 445 (o de Cornudella).. A continuació,
començarem la descripció de les diferents aturades que formen part del present recorregut.

PARADA 1. IMMEDIACIONS DELS VOLTANTS DE LA CARTOIXA
D´ESCALA DEI, (Escala Dei, terme municipal de la Morera del Montsant,
comarca del Priorat), (Full 444).
Tot i que l´inici del recorregut, ens caldrà iniciar-lo a l´entrada del poble de
l´Escala Dei, ens caldrà agafar la carretereta que condueix cap a la Cartoixa d´Escala Dei.
En arribar-hi, a uns 1´5 Km de l´inici del recorregut, ens caldrà voltar la cartoixa pel seu
ponent, pujant a la part més alta, cap el NW. Aquí, efectuarem la primera aturada del
recorregut d´aquest itinerari.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Aflorament dels materials del Buntsandstein, per sota dels cenozoics. Cartoixa d´Escala Dei
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En aquest recorregut, inicialment hem anat trobant, des de l´inici, afloraments dels
materials paleozoics del Carbonífer. Així, haurem vist nivells de lidites, quarsites,
esquistos i pissarres de tonalitats fosques. Aquests materials pertanyen al Paleozoic i
concretament al Carbonífer, Aquests materials es troben situats dintre de la Serralada
Prelitoral Catalana (una de les unitats que constitueixen el Sistema Mediterrani)). Ara
mateix, estem dintre d´aquesta unitat geològica.
Tot i així, en arribar a la part alta de la Cartoixa, per on ara ens trobem situats, es
fan força palesos uns afloraments dels gresos rogencs del Triàsic Inferior, concretament del
Buntsandstein, també de la Serralada Prelitoral Catalana. Aquests materials són
clarament discordants amb els del Carbonífer. FOTOGRAFIA 1.
Per sobre d´aquests materials es fan palesos els nivells cenozoics, que constitueixen
la Serra del Montsant, la qual es fa palesa per sobre d´on ara ens trobem situats en aquesta
parada.

PARADA 2. IMMEDIAIONS DEL Km 17. CARRETERA T – 702, (terme
municipal de la Vilella Alta, comarca del Priorat). (Full 444).
Després de realitzar la parada anterior, cal anar cap al proper poble de l´Escala Dei.
Des d’aquí, ens caldrà arribar a la carretera que baixa des de la Morera del Montsant i que
es dirigeix cap a la cruïlla amb la carretera T – 702, procedent de Poboleda y que es
dirigeix cap a la Vilella Alta. Haurem d´anar cap aquest darrer poble. En arribar-hi, cal
seguir cap a la Vilella Baixa. Així, en apropar-nos al Km 17, cal fer una nova aturada,
dintre del present recorregut. D´aquesta forma, haurem efectuat un recorregut proper als
6´4 Km, per tal d´arribar fins aquest indret.
En aquest trajecte, hem anat començat a trobar afloraments dels materials
paleozoics del Carbonífer i en menys grau al Devonià. Així, hem trobat nivells de lidites,
quarsites, gresos i pissarres, fonamentalment. Aquests són també els materials que
apareixen a l´indret de la present aturada. Aquest indret es troba ubicat dintre de la
Serralada Prelitoral Catalana (del Sistema Mediterrani), on som ara. Aquí es veuen
afloraments d´aquests materials paleozoics, els quals es troben intensament replegats.
FOTOGRAFIES 2, 3 i 4.

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2
Un aspecte dels plecs entre els materials del
Carbonífer

FOTOGRAFIA 3. PARADA 2
Un altre aspecte dels plecs entre els materials
del Carbonífer
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Tanmateix s´observa una mineralització d´alteració dels sulfats de ferro (com la
PIRITA, la MARCASSITA o la MELNIKOWITA) inclosa entre els materials paleozoics,
a p partir de la seva alteració, s´han format sulfats, amb presencia d´ALUM i ALUNITA.
També cal parlar de la presencia de nombrosos sulfats com la MELANTERITA,
HEXAHIDRITA, SIDEROTIL i el GUIX, entre altres sulfats d´alteració. FOTOGRA. 5.

FOTOGRAFIA 4. PARADA 2
Un conjunt dels plecs, entre els materials del
Carbonífer

FOTOGRAFIA 5. PARADA 2
Un detall de les mineralitzacions, amb
presencia de sulfats de ferro

FOTOGRAFIA 6. PARADA 3
Un aspecte dels materials paleozoics. Al fons es veuen els nivells els materials carbonatats
mesozoics del Muschelkalk, discordants amb els anteriors
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PARADA 3 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DEL Km 18.
CARRETERA T – 702 / C – 226, PROP DEL Km 23, (terme municipal de
Cabacés / Cabassers, comarca del Priorat). (Full 444).
Després d´efectuar la parada anterior cal efectuar un nou recorregut per la
carretera T – 702, amb la intenció d´apropar-nos cap a la Vilella Baixa. Ara, en arribar a
les immediacions del Km 18, podem fer una nova aturada, naturalment a 1 Km de la
parada anteriorment efectuada.
En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials esmentats
a les aturades anteriors. Així, hem vist afloraments dels materials paleozoics que formen
part de la Serralada Prelitoral Catalana, per on estem ara situats.
Des d´aquest indret es pot entreveure la discordança entre els materials paleozoics
(que acabem de veure) i els materials triàsics que es veuen prop d´on ara ens trobem
situats. FOTOGRAFIA 6.

PARADA 4 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DE L´HOSTALET.
CARRETERA T – 702 / C – 226, PROP DEL Km 23, (terme municipal de
Cabacés / Cabassers, comarca del Priorat). (Full 444).
Després d´efectuar la darrera aturada, cal continuar el recorregut per la carretera
T – 702, anant cap a ponent. Així, arribarem aviat al trencall de la carretera de la Vilella
Baixa. Poc després trobarem el trencall que procedeix de Falset. Més endavant arribarem
a les immediacions del Km 23, a l´Hostalet, per on arriba la carretera procedent de la
Figuera. Així, en arribar a aquest indret, farem una nova aturada, aproximadament a uns
5 Km de la parada efectuada anteriorment.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials paleozoics
esmentats a les aturades anteriors. Tot i això, en arribar a l´indret de la present aturada,
veurem uns afloraments dels materials carbonatats del Muschelkalk. Aquests materials
formen part de la Serralada Prelitoral Catalana.
Es tracta d´uns materials molt replegats, que formen part de l´Anticlinal de
Cabacés; i en concret del denominat Aixaragall de Cabacés, situat més amplament al NW
d´on ara som. FOTOGRAFIA 7.
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FOTOGRAFIA 7. PARADA 4
Un aspecte de l´aflorament dels materials carbonatats del Muschelkalk Inferior

PARADA 5. CAMI DE LA FOIA, TRENCALL DE CANTACORBS,
(terme municipal de Cabacés / Cabassers, comarca del Priorat). (Full 444).
Una vegada efectuada l´aturada anterior, cal acabar d´arribar dins al poble de
Cabacés / Cabassers. En arribar-hi, cal agafar el camí de la Foia, per agafar després el
trencall de Cantacorbs. Aquí farem una aturada, a uns 2´7 Km de l´anterior.
Més endavant, hem trobat afloraments dels materials cenozoics que reblen la
Depressió Geològica de l´Ebre. Així, haurem vist uns nivells de materials detrítics,
concretament dels conglomerats que formen part de la Formació Montsant. Aquests
materials es troben verticalitzats, afectats per l´encavalcament dels materials mesozoics.
En aquest recorregut, hem anat trobant inicialment, afloraments carbonatats del
Triàsic Mig (del Muschelkalk Inferior), els quals formen part de l´Anticlinal de Cabacés,
del que hem parlat anteriorment.
Després, en arribar a Cabacés, hem trobat afloraments de calcolutites i lutites del
trànsit de l´Eocè a l´Oligocè. Aquests són els materials que apareixen a l´indret de la
present aturada. En aquest lloc es veuen aquests materials, mentre que més amunt es veuen
els materials carbonatats del Muschelkalk FOTOGRAFIA 8.
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FOTOGRAFIA 8. PARADA 5
Un aspecte de les calcàries triàsiques a la part alta a l´Aixaragall (Serralada Prelitoral Catalana).
A la part baixa hi ha afloraments cenozoics (Depressió Geològica de l´Ebre)

FOTOGRAFIA 9. PARADA 6
Un aspecte de la discordança progressiva, des del camí de Sant Roc.
Els conglomerats de la dreta estan gairebé invertits. Els del centre inclinats cap el Nord. I els més
llunyans estan molt menys inclinats. Tots aquests materials pertanyen a la Formació Montsant
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PARADA 6. TRENCALL DE SANT ROC. CARRETERA DE LA FOIA,
(terme municipal de Cabacés / Cabassers, comarca del Priorat). (Full 444).
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar cap amunt pel camí carreter
que va pujant cap a l´ermita de la Foia. Més amunt, en trobar el trencall de l´ermita de Sant
Roc, cal fer una nova aturada. Així, des de la parada anterior, haurem efectuat un
recorregut proper als 1´6 Km.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a
l´aturada anterior. Així, hem trobat afloraments dels nivells de lutites, calcolutites, gresos i
conglomerats cenozoics de la Depressió Geològica de l´Ebre. També hem anat veient els
conglomerats basals de la Formació Montsant. Aquests materials descriuen una clara
discordança progressiva. FOTOGRAFIA 9

PARADA 7. ERMITA DE LA MARE DE DEU DE LA FOIA, (terme
municipal de Cabacés / Cabassers, comarca del Priorat). (Full 444).
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar cap amunt cap a l´ermita de la
Mare de Deu de la Foia. En arribar-hi, farem una nova aturada, aproximadament a uns 1´2
Km de la parada anteriorment efectuada.
En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials que hem
anat veient a les aturades anteriors. Així, hem vist nivells de conglomerats que pertanyen a
la Formació Montsant, de la Depressió Geològica de l´Ebre, per on ara estem situats.

FOTOGRAFIA 10. PARADA 7
Un aspecte dels nivells de conglomerats de la Formació Montsant
Aquest indret es troba al costat de l´ermita de la Mare de Deu de la Foia. Cabacés
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Així, en aquest trajecte, s´ha fet cada vegada més evident la discordança
progressiva de la que hem parlat anteriorment. Així, en aquest indret, a tocar de l´ermita,
es veuen els nivells de conglomerats força verticalitzats, tot i que cap a ponent es veuen
molt menys inclinats. FOTOGRAFIA 10

PARADA 8. CREU DE TERME DE CABACÉS, CARRETERA T – 702 /
C - 226, (terme municipal de Cabacés, comarca del Priorat). (Full 444).
Després de realitzar la parada anterior, cal retornar cap el poble de Cabacés /
Cabassers, amb la finalitat de continuar el recorregut per la carretera T – 702 / C – 226,
anant sempre cap a ponent. Així, continuant per aquesta carretera, arribarem a les
immediacions del Km 26´7, per on farem una nova aturada, prop de la Creu de Terme.
Així, des de la parada anterior, haurem efectuat un recorregut proper als 5´4 Km, per tal
d´arribar fins aquí.
En aquest recorregut, hem anat trobant els materials cenozoics que hem vist a les
aturades acabades de realitzar. Efectivament, aquests són els materials que apareixen a
l´indret de la present aturada. Es tracta de afloraments dels materials cenozoics que formen
part del trànsit de l´Eocè a l´Oligocè. Son nivells de gresos i de calcolutites de tonalitats
ocres, amb freqüents paleocanals. Aquests materials ja formen part de la Depressió
Geològica de l´Ebre, per on realitzarem la resta del recorregut.

FOTOGRAFIA 11. PARADA 8
Els plecs de la Punta de la Canaleta – Aixaragall de la Serralada Prelitoral Catalana
A l´esquerra es veu el poble de Cabacés entre afloraments dels materials cenozoics de la Depressió
Geològica de l´Ebre. També es fa palesa la discordança progressiva entre els nivells de
conglomerats de la Formació Montsant
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FOTOGRAFIA 12. PARADA 8
Un aspecte més de tall de la fotografia anterior. Aquí es veu més clarament la discordança
progressiva

Per d´altra banda, des d´aquest indret, es pot gaudir dels afloraments dels materials
carbonatats triàsics, els quals formen un conjunt de plecs encavalcants sobre els materials
cenozoics de la Depressió Geològica de l´Ebre. Aquests materials es situen per les
immediacions de la població de Cabacés.
Entre aquests materials i els que es veuen al poble de Cabacés, es veu molt
clarament la discordança progressiva que afecta als conglomerats cenozoics de la
Formació Montsant. FOTOGRAFIES 11 i 12.

PARADA 9. IMMEDICIONS DE LA CRUÏLLA DE LA FIGUERA I DEL
MOLAR, CARRETERA T – 730, (terme municipal de Cabacés, comarca
del Priorat). (Full 444).
Després de realitzar la parada anterior, cal fer un nou i darrer recorregut, seguint
per la carretera T – 702 / C – 226. Seguint-la, arribarem al pont sobre el riu Montsant.
Després, ens caldrà continuar per la carretera T – 714 (la qual va conduint cap a la Torre de
l´Espanyol i cap a la Figuera). Així ens caldrà anar cap a la ponent. En arribar a les
immediacions de la cruïlla amb la carretera T – 730 (que s´encamina a la Figuera i al
Molar). Poc abans d´arribar-hi farem una nova aturada, en un trencall que suri per
l´esquerra. El farem a uns 5 Km de la parada realitzada anteriorment.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics
esmentats anteriorment. Així, hem vist nivells de calcolutites, gresos i paleocanals (un
d´ells es veu a la mateixa cruïlla de carreteres). Aquests materials són també els que
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apareixen per l´indret de la present aturada. Així, per aquest lloc on ara ens trobem, es
veuen afloraments dels nivells de conglomerats, molt abundants.
Des d´aquest indret, es poden veure molt be, les estructures de les que hem parlat a
l´aturada anterior. Així, des d´aquí es veuen els relleus dels materials carbonatats del
Triàsic Mig (del Muschelkalk Mig), situats als relleus de l´Aixaragall, situats a llevant. Cap
a la part central es veuen els relleus dels materials detrítics de la Formació Montsant, els
quals constitueixen una interessant discordança progressiva. Tot això es pot veure a la
FOTOGRAFIES 13.

FOTOGRAFIA 13.. PARADA 9
Un aspecte del materials mesozoics del Muschelkalk a la dreta (relleus de l´Aixaragall). Al centre
es veuen els relleus de la Discordança Progressiva. Al fons es veuen els relleus de la Serra del
Montsant
Així, es veuen relleus de la Serralada Prelitoral Catalana (els relleus triàsics) i relleus de la
Depressió Geològica de l´Ebre (els materials cenozoics de la Formació Montsant)

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT
_____________________________________________________________________
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 17
Recorregut 3, pp 33 – 40

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I
GEOAMBIENTAL
PER
LES
COMARQUES
D´ANOIA (ALTA SEGARRA) I SEGARRA:
D´ESTARÀS I GÀVER, CAP A PUJALT, FERRAN I
A SANT RAMON
Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ

ADVERTIMENTS PREVIS
Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si
es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En
cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS.
També cal tenir en conte que en algunes parts del recorregut, caldrà fer trams per
camins de terra; això si molt pocs i curts, per la qual cosa serà millor fer-los a peu, o
buscar informacions sobre l´estat dels camins. En aquest recorregut farem un tram per
camins de terra: des de Gàver a Pujalt.
Cal tenir, com sempre, una cura molt especial de respecte a la natura, al llarg de
tot el recorregut de l´itinerari, i també fora d´ell.

BREU INTRODUCCIÓ
En aquesta ocasió, es realitzarà un recorregut geològic que discorrerà en la seva
totalitat per diferents indrets de la Depressió Geològica de l´Ebre; i més concretament pels
sectors corresponents a la seva Depressió Central.
D´aquesta manera, tot el recorregut transitarà entre afloraments dels materials
terciaris (de l´Oligocè) i quaternaris que reblen aquesta depressió. Així, durant els trams
inicials del recorregut, anirem trobant afloraments que corresponen als materials de la
Formació Tàrrega, situant-se íntegrament dintre del Complex Lacustre de la Segarra.
Així, veurem terrenys calcolutitics, carbonatats, argilosos i lignits, fonamentalment, al llarg
de tot el recorregut de l´itinerari. Després, començarem a trobar afloraments dels materials
de la Formació Urgell, d´aquest mateix complex.
Per d´altra banda, el recorregut transitarà inicialment per la comarca d´Anoia, pels
sectors septentrionals i segarrencs de la comarca. Després, es penetrarà a la comarca de la
Segarra, per on finalitzarà el recorregut. Al llarg de bona part d´aquest recorregut, anirem
seguint, amb algunes intermitències la vall del riu Sió.
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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 (exclusivament del Paleogen, i
més concretament de l´Oligocè) de la Depressió Geològica de l´Ebre (i més exactament de
la seva Depressió Central). Així, el recorregut de l´itinerari discorrerà inicialment entre els
afloraments del materials la Formació Tàrrega, dintre d´aquesta formació, es veuran
afloraments eminentment carbonatats, de calcolutites, calcàries, argiles i lignits.
Posteriorment, es trobaran afloraments de les calcolutites i gresos lleugerament rogencs de
la Formació Urgell.
2.- Observació de les estructures locals de la Depressió Geològica de l´Ebre, al
llarg del recorregut de l´itinerari. Dintre d´aquestes estructures, ens fixarem concretament
en la Fosa Tectònica de Pujalt – Ferran.
3.- Observació de les diferents explotacions mineres que anem trobant al llarg del
recorregut de l´itinerari, especialment de les calcàries (pels voltants de Sant Ramon, entre
altres indrets).
4.- Observació, si s´escau de les restauracions dutes a terme en les explotacions
anteriors, de cara a recuperar el medi natural malmès
5.- S’observaran, al llarg de tot el recorregut, els diferents elements relacionats amb
el Patrimoni Geològic i Miner. Així, a més a més de les estructures tectòniques
esmentades a l´apartat 2, veurem la Font de Gàver, per on neix el riu Sió.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
Pel que fa al recorregut de l´itinerari, hi ha alguns d´antecedents; es tracta de:
MATA – PERELLÓ (1999, 2007, 2014a i 2014b). Tret d´aquests, no en coneixem més.
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 farem
esment d´un treball nostre: MATA – PERELLÓ (1985).
Tots aquests treballs referenciats, i d’altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a
l’apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.

RECORREGUT DE L´ITINERARI
El recorregut de l´itinerari discorrerà inicialment per la comarca de la Segarra. I ho
farà per l´entorn de les poblacions d´Estaràs i de Gàver. En aquesta part del recorregut es
transitarà per la carretera local LV - 1005 (que s´haurà agafat prop de les Oluges, de la ruta
C – 25, l´Eix Transversal de Catalunya). En aquest tram, en arribar a Gàver, farem una
aturada, la primera del recorregut de l´itinerari. Després, el recorregut es dirigirà per un
bon camí de terra cap a Pujalt, circulant ara per la comarca de l´Alta Segarra (Anoia). En
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arribar a aquest poble segarrenc, farem diverses aturades. Després, el recorregut es dirigirà
cap a Ferran i cap a Sant Ramon, després de retornar a la Segarra pròpiament dita. En
aquesta part del recorregut, s´hauran fet dues noves aturades, circulant per les carreteres B
– 102 i N – 141a.

ESQUEMA DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI
Com de costum, estructurarem el recorregut de l´itinerari en una sèrie de
PARADES, que anirem veient. En cadascuna d’aquestes aturades farem un breu comentari
(geològic o mineralògic, segons s’escaigui). En cada cas indicarem, entre parèntesi, el full
topogràfic on es troba l’aturada.
En aquest cas, el recorregut de l´itinerari s’inclourà dintre dels següents fulls, del
"Mapa Topográfico Nacional", realitzats a l´escala 1:50.000 per l´"I.G.C. de España”: 360
(o d´Agramunt, tot i que abans era el de Bellvís) i 361 (o de Cervera, encara que abans es
coneixia com a full de Guissona). Tanmateix, si s´escau, es pot utilitzar els Mapes
Topogràfics Comarcals d´Anoia, la Segarra i l´Urgell, editats per l´Institut Cartogràfic de
Catalunya. Així doncs, la relació de les aturades, que composen el recorregut d’aquest
itinerari és la següent

PARADA 1.
FONT DE GÀVER, ANTIGA PEDRERA DE LA
CARRETERA, (Gàver, terme municipal d´Estaràs, comarca de la Segarra).
(Full 361).
El recorregut d´aquest itinerari l´iniciarem a la sortida de l´Eix Transversal de
Catalunya (la carretera C – 25, anant de les Oluges cap a Calaf). Així, ens caldrà agafar el
trencall d´Estaràs, la carretera local LV – 1005. Seguint-la arribarem primer al poble
acabat d´esmentar i poc després al segon. En arribar a aquest darrer, farem la primera
aturada, a uns 5 Km del seu inici, aproximadament.
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FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Aflorament de les calcàries de la Formació Tàrrega a Gàver

FOTOGRAFIA 2. PARADA 1
Font de Gàver. Naixement del riu Sió a Gàver

En aquest recorregut, hem anat trobant dels materials carbonatats de la Formació
Tàrrega. Aquests són els materials que hi ha a l´indret de l´aturada. Aquests materials
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formen part del Complex Al·luvial de la Segarra. Es troben formats per nivells de
calcolutites i gresos, de tonalitats grisenques. Precisament, sota del poble es fan força
palesos els nivells eminentment carbonatats. FOTOGRAFIA 1.
Per d´altra banda, a l´indret de la present aturada (per on també afloren els nivells
carbonatats anteriors) hi ha un interessant naixement d´aigua. Es tracta del naixement del
riu Sió, un dels principals afluents del Segre per la seva banda esquerra (per on els rius són
poc cabalosos i poc importants). Així, es pot considerar que aquest lloc és un LIG (Lloc
d´Interès Geològic). FOTOGRAFIA 2. Tot i així, aquest indret es troba quasi totalment
antropitzat i modificat. Encara i així, es pot considerar un LIG, com hem dit anteriorment.

PARADA 2. CRUÏLLA DE LA CARRETERA DE PUJALT AMB LA
CARRETERA NACIONAL N - 141a, (terme municipal de Pujalt, comarca
d´Anoia, Alta Segarra Calafina). (Full 391).
Després de fer la parada anterior, cal continuar per un camí de terra que es va
dirigint cap el NNE, anant en uns 5 – 6 Km cap el poble de Pujalt. En arribar-hi, ens
caldrà agafar la carretera B – 102. Per aquesta s´arribarà a la carretera nacional N – 141a.
En arribar a la cruïlla, podem fer una nova aturada. Així, des de l´anterior, haurem
recorregut uns 8 Km, aproximadament.
En aquest recorregut, hem deixat la comarca de la Segarra, per a entrar de nou a la
de l´Anoia; tot i que ara estem dintre de la denominada Segarra Calafina o Alta Segarra; és
a dir, en sentit ampli continuem dintre de la Segarra.
Per d´altra banda, en aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels
materials carbonatats de la Formació Tàrrega. És a dir, continuem estant dintre del
anomenat Complex Al·luvial de la Segarra. Així, per arreu es fan palesos els afloraments
dels nivells carbonatats i dels calcolutítics.
Per d´altra banda, en aquest indret, poc abans d´arribar a la cruïlla amb la carretera
nacional N – 141a, hem sobrepassat una vall lineal, molt ben definida. Creiem que es tracta
d´un interessant “gravén”, que podríem denominar Fosa Tectònica de Ferran Pujalt.
FOTOGRAFIA 3.
Per d´altra banda, per sobre de la cruïlla de les dues carreteres, es fa força evident
una deformació dels afloraments de les roques carbonatades que hem esmentat
anteriorment. Així, es veuen una sèrie de fractures i deformació de les esmentades
calcaries a uns 50 i 100 metres de la cruïlla entre les carreteres B – 102 i N – 141a.
FOTOGRAFIA 4.
Per d´altra banda, en aquest recorregut s´haurà passat per l´indret on hi ha un
memorial dedicat a la memòria de la Guerra Civil. Recomanem fer una aturada, per tal de
visitar aquest indret.
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FOTOGRAFIA 3. PARADA 2
Un aspecte de la possible Fosa Tectònica de Ferran - Pujalt

FOTOGRAFIA 4. PARADA 2
Aflorament de les calcàries de la Formació Tàrrega, visiblement deformades.
Immediacions de Pujalt, carretera N – 141a
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PARADA 3 - CONDICIONAL. PEDRERA DE CALCÀRIES DE TORRE
CATALÀ, CARRETERA DE SANT RAMON A CONILL, (terme municipal
de Pujalt, comarca d´Anoia, Alta Segarra Calafina). (Full 391).
Després de fer la parada anterior, fer un curt recorregut per la carretera N –
141a, anant cap a llevant (en el sentit de la carretera cap a Calaf). Així, aviat arribarem a
una antiga pedrera, recentment reutilitzada. Aquesta es troba a l´esquerra de la carretera,
a menys de 2´5 Km de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials
carbonatats esmentats a les aturades anteriors. Aquests materials pertanyen a la Formació
Tàrrega i són els que afloren a l´indret de l´aturada.
Aquí, aquests materials han estat explotats en una antiga pedrera (recentment
retreballada). S´han explotat per tal d´ésser emprats com a àrids per a la construcció.
FOTOGRAFIA 5.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 3
Pedrera de calcàries de la Torre Català. Carretera N – 141a

PARADA 4 - CONDICIONAL. PEDRERA DE CALCÀRIES DE SANT
RAMON, (terme de Sant Ramon, comarca de la Segarra). (Full 361)
Després de fer l’aturada anterior, cal retornar cap a ponent, per la carretera N –
141a. Per aquesta carretera aviat es passarà per Ferran, arribant posteriorment al poble de
Sant Ramon. Després d´arribar – hi i de sobrepassar-lo, trobarem una antiga pedrera
situada a l´esquerra i a la dreta de la carretera. En aquest indret farem una nova aturada, a
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uns 7 Km de la parada anterior, aproximadament. En aquest recorregut, hem tornat a entrar
a la comarca de la Segarra, pròpiament dita.
En aquest recorregut, hem tornat a trobar els materials esmentats a les aturades
anteriors, fonamentalment els nivells de calcolutites del Complex Al·luvial de la Segarra.
Tot i així, en aquest indret hi ha una antiga explotació minera, on s´aprofitaven els nivells
de les calcàries del Paleogen, de l´Oligocè.
Així, en aquest indret, han estat explotades aquestes calcaries, que pertanyen a la
Formació Tàrrega. Al respecte de la pedrera, cal dir que es troba intermitentment en actiu;
especialment en els darrers temps (febrer – març del 2014), en els que es veu una certa
activitat.

EN AQUEST INDRET FINALITZA L´ITINERARI
_____________________________________________________________
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 17
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RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I
MINERALÒGICA PER LA COMARCA DE LA
NOGUERA: DES DE VILANOVA DE MEIÀ I SANTA
MARIA DE MEIÀ A FIGUEROLA DE MEIÀ I AL
PORT DE FONTLLONGA
Per Josep M. MATA-PERELLÓ, Joaquim SANZ BALAGUÉ i Josep FONT
SOLSEVILA

ADVERTIMENT PREVI
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.
Per d’altra banda, cal tenir cura del coneixement de l’estat de conservació
d’alguns dels trams dels camins a recórrer. En concret, del que ens ha de conduir des de
les immediacions de Vilanova de Meià i de Santa Maria de Meià cap a Figuerola de Meià
i cap a la Fontllonga.
Per d’altra banda, i a l´igual que en altres recorreguts semblants, recomanem
tenir el màxim de cura i de respecte, entorn de la Natura que ens rodeja.

BREU INTRODUCCIÓ
En aquesta ocasió, el recorregut de l’itinerari discorrerà, en la seva quasi totalitat
pel Sistema Pirinenc, i més concretament ho farà per la seva Unitat Sudpirinenca Central
(també anomenada com a les Serres Exteriors Prepirinenques).
En concret, el recorregut del present itinerari passarà per dos dels seus sectors més
representatius del Sistema Pirinenc; concretament pel Mantell del Montsec i pel Mantell de
la Serra de Sant Mamet, situat al Sud de l´anterior. De fet, el recorregut de l´itinerari
discorrerà per la zona de contacte de les dues estructures pirinenques, entre Vilanova de
Meià i el Port de Fontllonga, molt proper a aquesta població.
Així, al llarg de tot el recorregut, anirem trobant afloraments dels materials
mesozoics, generalment del Cretàcic. Aquets materials són els que afloren als mantells
anteriorment esmentats, per aquests indrets del recorregut.
Per d’altra banda, el recorregut de l’itinerari discorrerà íntegrament per una sola
comarca, per la de la Noguera, des de principi a fi del mateix. A més a més, ho farà per dos
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dels municipis que la constitueixen: pel de Vilanova de Meià (per on començarà el
recorregut) i pel de Camarasa - Fontllonga (per on finalitzarà).

OBJECTIUS GENERALS
Es centraran en els aspectes geològics, geomorfològics i mineralògics que
apuntarem a continuació:
1.- Estudi de l’estructura del Mantell del Montsec (situat dintre dels relleus
prepirinencs de la Unitat Sud-pirinenca Central). En aquest recorregut anirem transitant
sempre al peu del mateix, entre Vilanova de Meià i les immediacions de Fontllonga.
2.- Estudi i observació dels materials mesozoics (del Juràssic i sobretot del
Cretàcic), i del cenozoic (fonamentalment de l’Eocè i de l’Oligocè), que formen part dels
relleus del mantell acabat d’esmentar al paràgraf anterior. I, tanmateix dels materials
oligocènics postorogènics que ocasionalment els cobreixen.
3.- Estudi de l’estructura del Mantell de la Serra de Sant Mamet (situat dintre dels
relleus prepirinencs de les Serres Prepirinenques Exteriors). En aquest itinerari, nosaltres
anirem circulant al Nord del mateix, per la zona de contacte amb el Mantell del Montsec,
situat al Nord.
4.- Estudi i observació dels materials mesozoics (del Juràssic i sobretot del
Cretàcic), i del cenozoic (fonamentalment de l’Eocè i de l’Oligocè), que formen part dels
relleus del Mantell de la Serra de Sant Mamet.
5.- Observació de les relacions existents, dintre de la zona per la qual discorre el
recorregut de l’itinerari, entre les zones abans esmentades, del Sistema Pirinenc.
(concretament entre el Mantell del Montsec i el Mantell de la Serra de Sant Mamet.
6.- Reconeixement, si s´escau, de diverses mineralitzacions situades al llarg del
recorregut del present itinerari.
7.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el patrimoni geològic que
anirem trobant al llarg del recorregut d’aquest itinerari.
8.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el patrimoni miner, si s’escau,
que anem trobant al llarg del recorregut d’aquest itinerari.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
En relació amb aquest itinerari geològico-mineralògic, existeixen molts pocs
antecedents; de fet, sols farem esment dels següents antecedents nostres: MATAPERELLÓ (1996. 1999, 2002, 2004, 2010, 2011, 2012 i 2014) Així com: MATA –
PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2014). Es tracta, en tots els casos, d’itineraris parcials,
coincidents en part amb el que tractarem
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Pel que fa a les mineralitzacions que veurem en aquest itinerari, cal dir que també
ja estat prèviament descrites per nosaltres mateixos en MATA-PERELLÓ (1991). En
aquest treball es fa referència a les mineralitzacions catalanes en general, parlant-se també
de les situades al llarg d’aquest itinerari; i que es distribueixen tant per la Noguera, com pel
proper Pallars Jussà.
I pel que fa a l’estructura geològica, ens remetérem a RIBA et altri (1976), i a
GUIMERÀ et altri (1992). En ambdós treballs, es fa referència a l’estructura geològica
dels Països Catalans. Per d’altra banda, també ens cal fer referència de ROSELL (l970);
així com de l´IGME (1994).
Finalment, cal dir que tots aquests treballs, es trobaran relacionats, per estricte
ordre alfabètic, dintre de l’apartat dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES, al
qual es remetem, pel que s’escaigui.

RECORREGUT DE L´ ITINERARI
Aquest itinerari, s’iniciarà per les immediacions de la població de Vilanova de
Meià, per on es farà la primera aturada. Tot seguit, per la carretera LV – 9131, el
recorregut es dirigirà cap a Santa Maria de Meià, fent-se una nova aturada. A partir
d´aquí, el recorregut continuarà per una “carretera blanca”, sense asfaltar, que s´anirà
dirigint cap a ponent. Així es passarà per: Peralba i Figuerola de Meià. En aquest tram
s´efectuarà una aturada al Coll d´Orenga. Des del darrer poble esmentat, ara per una
carretera asfaltada s´arribarà al Coll de Fontllonga. Aquí s´entroncarà amb la carretera
catalana C – 13 (procedent de Camarasa), per la qual caldrà continuar cap el Nord. En
aquest indret, es farà la darrera aturada, finalitzant aquí el recorregut de l´itinerari.
El recorregut de l´itinerari començarà i finalitzarà dintre de la comarca del Priorat,
com es pot veure al MAPA DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI.

MAPA DEL TRAJECTE DE L´ITINERARI
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Aquest recorregut real serà d´uns 17´48 i es faran 9 aturades. Es començarà a una
alçada d´uns 590 metres (a Vilanova de Meià), per pujar després fins als 890 (al Coll
d´Orenga). entre Santa Maria de Meià i Penalba o Penauba. Tot seguit, tornarà es tornarà a
baixar fins als 570 metres, per les immediacions de la darrera aturada.

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI
Com ja és habitual, farem una sèrie de PARADES (o de ESTACIONS). En cada
una d’elles, farem esment del terme municipal on es troben (en el cas de que no quedi clar,
al situar la parada), així com del número del MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL (a
escala 1:50.000), que indicarem entre parèntesi.
Per d’altra banda, en cada una de les parades indicarem el nom del municipi, en el
qual es troben situades. També indicarem el nombre de la comarca en el qual es troba
situada. En aquesta ocasió, utilitzarem els dos següents fulls: 290 (Isona) i 328 (o d´Artesa
de Segre). Tots aquests fulls, han estat publicats per Instituto Geogràfico y Catastral de
España. Tanmateix podem utilitzar es fulls de l´Institut Cartogràfic de Catalunya, dedicats
a la comarca del Pallars Jussà i a la de la Noguera.
Així doncs, la relació general ordenada de les aturades que composen aquest
itinerari, es el següent:

PARADA 1. IMMEDIACIONS DEL Km 2´2 DE LA CARRETERA A
SANTA MARIA DE MEIÀ, CARRETERA LV – 9131, (Santa Maria de
Meià, terme de Vilanova de Meià, comarca de la Noguera).(Full 290).
El recorregut de l´itinerari, el començarem al bell mig de la població de Vilanova
de Meià. Des d´aquí, ens caldrà sortir per la carretera L – 913 (procedent de l´Hostal Roig)
per tal d´anar cap a la sortida del poble, a la cruïlla amb la carretera LV – 9131, la qual es
dirigeix cap a Santa Maria de Meià. Circulant per aquesta carretera fins arribar a les
immediacions del Km 2´2 farem la primera aturada de l´itinerari.
En aquest recorregut, hem estat circulant pels materials cenozoics que formen part
de l´extrem oriental del Mantell de la Serra de Sant Mamet. Al Nord, d´on ara som,
s´observa l´encavalcament del Mantell del Montsec sobre els materials que estem veient
ara, a l´indret de l´aturada. FOTOGRAFIA 1.
Així, aquest encavalcament dels materials mesozoics del Mantell del Montsec es
produeix sobre nivells de calcolutites ocres i de gresos, que pertanyen a la Formació
Solsona. Molt sovint, aquests materials es troben recoberts per nivells detrítics de
conglomerats de la Formació Berga.
També des d´aquí, mirant cap a llevant, es pot veure el relleu de Montmagastre, tot
i que el veurem millor a les properes aturades. Aquest relleu es troba situat a uns 5 Km a
l´Est de Vilanova de Meià. Igualment, des d´aquí, mirant cap a ponent es veu el Coll
d´Orenga, per on pararem més endavant. Al Nord d´aquest indret s´entreveu el contacte
entre el Mantell del Montsec (situat al Nord) i el Mantell de Sant Mamet (situat al Sud).
FOTOGRAFIA 2.
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FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Encavalcament del Mantell del Montsec a Vilanova de Meià.
Al fons es veu la silueta del relleu de Montmagastre

FOTOGRAFIA 2. PARADA 1
El Coll d´Orenga des de les immediacions de Santa Maria de Meià
Al Nord, a la dreta de la fotografia, es veuen els relleus del Montsec (Mantell del Montsec); i al
Sud, a l´esquerra de la fotografia, els de Sant Mamet (Mantell de Sant Mamet)
Els primers encavalquen als segons, al Nord del Coll d´Orenga
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PARADA 2. IMMEDIACIONS DE SANTA MARIA DE MEIÀ, CAMÍ
DE DE LA CABROA, (Santa Maria de Meià, terme municipal de Vilanova
de Meià, comarca de la Noguera). (Full 328).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar per la carretera que es
dirigeix cap a ponent, la L – 3191. Així, aviat arribarem a la població de Santa Maria
de Meià (en uns 0´5 Km). I més endavant a l´inici del Camí de la Cabroa, per on farem
la present aturada, a uns 1´2 Km de la parada anterior.
En aquest recorregut, entre Vilanova de Meià i Santa Maria de Meià, haurem
estat circulant al Sud del Mantell del Montsec, passant sempre per la que podríem
denominar Depressió de Vilanova de Meià – la Garzòla, entre afloraments de materials
cenozoics, fonamentalment de l´Eocè Inferior, de caràcter eminentment deltaic. Per
d´altra banda, aquesta conca s´haurà anat fent cada cop menys extensa a mida que ens
hem allunyat de Vilanova de Meià.
Per d´altra banda, cap l Sud d´on ara ens trobem, al Sud de Garzòla, es veuen els
relleus septentrionals de l´encavalcament d´Alentorn. Aquets relleus constitueixen el
límit meridional de la depressió on ara estem situats. Tanmateix, al SW es poden veure
els relleus de la Vall d´Ariet, que constitueix l´extrem oriental de la Serra de Sant
Mamet.

PARADA 3. IMMEDIACIONS DEL COLL D’ORENGA O COLL DE
PERALBA, (Santa Maria de Meià, terme municipal de Vilanova de Meià,
comarca de la Noguera). (Full 328).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar cap a ponent, seguint la
carretera LV – 9131, que ara és una “carretera blanca”, un vial sense asfaltar, però en
bones condicions. Així, ens anirem apropant al Coll d´Orenga (o Coll de Peralba).
Quasi en arribar-hi, farem una nova aturada dintre d´aquest itinerari, aproximadament a
uns 100 metres del coll. Així, haurem efectuat un recorregut molt proper als 3´5 – 4
Km, des de la parada anterior.
En aquest recorregut, ens hem allunyat de la que podríem denominar Depressió
de Vilanova de Meià – la Garzòla. Així, per una banda ens hem aproximat al Mantell
del Montsec, cap el Nord; i per d´altra hem aproximat al Mantell de la Serra de Sant
Mamet, situat al Sud. De fet, estem circulant per la zona de contacte entre els dos
mantells, per l´encavalcament del primer sobre el segon.
Així, en aquest indret, ens trobem clarament a la zona de contacte, a
l´encavalcament. Per d´altra banda es fa força ostensible el flanc septentrional de
l´Anticlinal de la Serra de Sant Mamet, el qual cabussa cap on som ara, cap al Nord.
Tanmateix cal dir, que aquest és un indret on es fa palesa una extraordinària visió de
diferents indrets de la geologia i de la geografia de Catalunya; així, mirant cap a llevant
(o millor cap el ESE), es fan palesos a la llunyania els relleus de la muntanya de
Montserrat.
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Més propers, es fan palesos els relleus dels voltants de Vilanova de Meià;
concretament de l´anomenat Montsec de Meià. Tanmateix, des d´aquí es veuen molt be
els relleus de Montmagastre. FOTOGRAFIA 3.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3
Aquí es poden veure els relleus del Montsec (Mantell del Montsec). També la Depressió de
Vilanova de Meià – la Gàrzola. Igualment, al fons es veuen els relleus de Montmagastre

Tanmateix, des d´aquest indret on ara som, es veu be el relleu de la Serra de Sant
Mamet (Mantell de Sant Mamet) i s´entreveu l´anticlinal que forma aquesta serra.
FOTOGRAFIA 4

FOTOGRAFIA 4. PARADA 3
Perfil arrodonit de la Serra de Sant Mamet, per on hi ha l´Anticlinal de Sant Mamet
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PARADA 4. BAIXADA DEL COLL D’ORENGA O COLL DE PERALBA,
(Santa Maria de Meià, terme municipal de Vilanova de Meià, comarca de la
Noguera). (Full 328).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar cap a ponent, seguint la
carretera blanca que ens ha dut fins aquí. Després sobrepassar el port, començarem a
baixar cap a Perauba, però abans farem una nova aturada, aproximadament a 1 Km de
l´anterior, tot baixant del coll.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics que
formen part de l´extrem septentrional del Mantell de Sant Mamet, així s´han fet palesos
els materials de l´Ilerdià, que són els que apareixen per l´indret de la present aturada.
Així, ara veiem un gresos sovint rogencs.
Des d´aquest indret, mirant cap a ponent, es fa molt palesa la Vall d´Ager,
situada sobre el Sinclinal de la vall d´Ager. Tanmateix és fa molt pales el denominat
Montsec d´Ager (integrant del Mantell del Montsec), situat al Nord de l´anterior.
FOTOGRAFIA 5.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 4
Un aspecte llunyà de la Vall d´Ager, des de les immediacions del Coll d´Orenga
Es veu el flanc meridional del Sinclinal d´Ager. Al Nord es veu el Montsec

Finalment, cal dir que en sobrepassat totalment aquest coll, haurem vist que
constitueix una clara divisòria d´aigües entre la vall de la Noguera Pallaresa (situada a
ponent) i la vall del Segre (a ponent). Així, des del Coll d´Orenga, baixa cap a
Vilanova de Meià el Barranc de Sant Pere, tributari a la darrera població esmentada, del
Riu Boix (i aquest del Segre). Per d´altra banda, cap a ponent baixa el Barranc de
Montnar, que es tributari del Noguera Pallaresa.
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PARADA 5 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DE PERAUBA,
(Perauba o Peralba, terme municipal de Vilanova de Meià, comarca de la
Noguera). (Full 328).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar cap a ponent, seguint la
carretera “blanca”. Més endavant, en arribar a les immediacions de Perauba o
Peralba, ens caldrà fer una nova aturada. Així, haurem realitzat un recorregut
aproximat d´uns 1´5 Km, aproximadament.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a
l´aturada anterior. Així, per arreu es fan palesos els afloraments rogencs del
Garumnià, els quals pertanyen a l´Ilerdià i són equivalents als de la Formació Tremp.
FOTOGRAFIA 6.

FOTOGRAFIA 6. PARADA 5
En primer terme es veuen els materials rogencs de l´Ilerdià (Mantell de sant Mamet)
Al fons es veuen els nivells carbonatats del Montsec (Mantell del Montsec). Aquests darrers
encavalquen als primers.

Per sobre d´aquests materials, mirant cap el Nord, s´han fet palesos en tot
moment, els materials carbonatats mesozoics, que formen part dels relleus del Montsec,
els quals destaquen topogràficament per arreu.
Per d´altra banda, des d´aquest indret, es pot veure molt be la Vall d´Ager, a la
que ens hem referit anteriorment, a la darrera aturada. Així, des d´aquí es veu molt be
el Sinclinal d´Ager, especialment el seu flanc meridional. Tanmateix, es veuen els
relleus carbonatats mesozoics (del Juràssic i del Cretàcic) del Montsec, del Mantell del
Montsec, el qual encavalca als materials cenozoics que formen la Vall d´Ager. Es
tracta d´un encavalcament similar al que es situa al Nord d´on ara som. En aquell cas
es tracta del Montsec d´Ager i aquí es tracta del Montsec de Meià. Aquesta estructura
de la Vall d´Ager, la podem veure a la FOTOGRAFIA 7.
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FOTOGRAFIA 7. PARADA 5
La Vall d´Ager, des de les immediacions del poble de Perauba o Peralba
Es veu el flanc meridional del Sinclinal d´Ager. Al Nord es veu el Montsec
Aquesta fotografia es similar, però més propera, a la FOTOGRAFIA 5

FOTOGRAFIA 8. PARADA 6
Afloraments del Garumnià, a la bora del camí de Perauba a Figuerola de Meià
Són nivells de l´Ilerdià, situats a l´extrem septentrional del Mantell de la Serra de Sant Mamet
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PARADA 6 - CONDICIONAL. CAMÍ A FIGUEROLA DE MEIÀ,
IMMEDIACIONS DE LO PUIG, (Perauba o Peralba, terme municipal de
Vilanova de Meià, comarca de la Noguera). (Full 328).
Des de la parada anterior cal continuar per la carretera “blanca” que ens va
apropant cap al poble de Figuerola de Meià. En aquest recorregut, farem una nova
aturada a poc més de 2´5 Km de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a les
aturades anteriors. Així, s´han fet força palesos els afloraments dels materials rogencs de
l´Ilerdià, que ara apareixen prop del camí. FOTOGRAFIA 8.
Per d´altra banda, en aquest recorregut, hem continuat observant els relleus del
Montsec (Mantell del Montsec) al Nord d´on ara som i els relleus de la Serra de Sant
Mamet (Mantell de Sant Mamet), al Sud d´on ara ens trobem. FOTOGRAFIA 9.

FOTOGRAFIA 9. PARADA 6
Un aspecte de la Serra de Sant Mamet. Es fa ben clar l´Anticlinal de Sant Mamet
(Mantell de Sant Mamet)

PARADA 7. MIRADOR DE FIGUEROLA DE MEIÀ, (Figuerola de Meià,
terme de Camarasa - la Fontllonga, comarca de la Noguera). (Full 328).
Després de fer l´aturada anterior, cal continuar pel camí que es va dirigint cap al
poble de Figuerola de Meià. En arribar-hi, farem una nova aturada. Així, haurem efectuat
un recorregut proper als 4 Km, des de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials que ja hem
vist a les aturades anteriors. Així, hem vist afloraments dels nivells de calcolutites i lutites
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sovint rogenques de l´Ilerdià. Així, prop de l´indret de l´aturada hem vist uns nivells del
Garumnià de tonalitats violàcies. FOTOGRAFIA 10.

FOTOGRAFIA 10. PARADA 7
Afloraments dels materials del Garumnià, prop de Figuerola de Meià.

Per d´altra banda, en arribar al poble, podrem gaudir d´una bona observació del Pas
de Terradets, obert pel Noguera Pallaresa en travessar el Montsec, dividint-lo en dos: el
Montsec de Meià, a llevant i el Montsec d´Ager, a ponent. FOTOGRAFIA 11.

FOTOGRAFIA 11. PARADA 7
El Pas de Terradets, des de Figuerola de Meià
52

PARADA 8 - CONDICIONAL. LES COLOMINES, (Figuerola de Meià,
terme de Camarasa - la Fontllonga, comarca de la Noguera). (Full 328).
Després de fer l´aturada anterior, cal efectuar un nou recorregut cap a ponent pel
camí que anem seguint. Tot i això, des de Figuerola de Meià ja l´hem trobat asfaltat. Ara,
després d´efectuar un recorregut proper als 2 Km, farem una nova aturada.
Com als recorreguts anteriors, en aquest tram hem tornat a trobar afloraments
dels materials esmentats a les aturades anteriors. Així, hem vist afloraments dels nivells
cenozoics. També hem trobat afloraments del materials cretàcics del Maestrichtià. Els
quals també pertanyen al Garumnià. Per sota d´aquests materials, es fan palesos uns
nivells més durs, de gresos i de calcàries cretàciques, les quals donen lloc a un relleu
estructural, en trobar-se inclinades cap al Nord, formant part del flanc septentrional de
l´Anticlinal de la Serra de Sant Mamet.

PARADA 9. CAP DEL PORT DE FONTLLONGA, (Fontllonga, terme
municipal de Camarasa - Fontllonga, comarca de la Noguera). (Full 290).
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar per la carretera que es dirigeix
cap al Port de Fontllonga, deixant per la dreta el trencall que es dirigeix cap a Fontllonga.
En arribar al port farem la darrera aturada, a uns 2 Km de l´anteriorment feta.

FOTOGRAFIA 12. PARADA 9
L´embassament de Camarasa darrera de la Serra de Mont-roig

En aquest darrer tram, hem anat trobant afloraments dels materials mesozoics
del Cretàcic Superior. Aquests materials carbonatats formen part del Mantell de la Serra
de Sant Mamet. Precissament, ara ens trobem a la part més alta de l´Anticlinal de Sant
Mament, cap els seus sector occidentals. En efecte, estem pràcticament a la frontissa del
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plec. Des d´aquest indret, es pot gaudir d´una bona observació de l´embassament de
Camarasa, situant-se darrera de la Serra del Mont-roig.

EN AQUEST INDRET FINALITZA AQUEST ITINERARI
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 17
Recorregut 5, pp 55 – 70

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I
MINERALÒGICA PER LA COMARCA DE LA
NOGUERA: DES DEL PORT DE FONTLLONGA A
LA BARONIA DE SANT OÏSME, A TERRADETS I A
LA FONT DE LES BAGASSES
Per Josep M. MATA-PERELLÓ, Joaquim SANZ BALAGUÉ i Josep FONT
SOLSEVILA

ADVERTIMENT PREVI
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.
Per d’altra banda, cal tenir cura del coneixement de l’estat de conservació
d’alguns dels trams dels camins a recórrer. En aquest recorregut, tots els trajectes es
desenvoluparan per vials en bon estat de conservació.
Per d’altra banda, i a l´igual que en altres recorreguts semblants, recomanem
tenir el màxim de cura i de respecte, entorn de la Natura que ens rodeja.

BREU INTRODUCCIÓ
En aquesta ocasió, el recorregut de l’itinerari discorrerà, en la seva quasi totalitat
pel Sistema Pirinenc, i més concretament ho farà per la seva Unitat Sudpirinenca Central
(també anomenada com a les Serres Exteriors Prepirinenques).
En concret, el recorregut del present itinerari passarà per dos dels seus sectors més
representatius del Sistema Pirinenc; concretament pel Mantell del Montsec i pel Mantell de
la Serra de Sant Mamet, situat al Sud de l´anterior. De fet, el recorregut de l´itinerari
discorrerà inicialment per la zona de contacte de les dues estructures pirinenques, entre el
Port de Fontllonga i les immediacions de la Palanca, al Nord de la Baronia de Sant
Oïsme.
Tot i així, el darrer tram del recorregut, l´efectuarà ja íntegrament pel Mantell del
Montsec, per les immediacions de la Font de les Bagasses, per on finalitzarà aquest
recorregut de l´itinerari.
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Per d’altra banda, el recorregut de l’itinerari discorrerà íntegrament per una sola
comarca, per la de la Noguera, des de principi a fi del mateix. Així, es transitarà
exclusivament pel terme municipal de Camarasa – Fontllonga.

OBJECTIUS GENERALS
Es centraran en els aspectes geològics, geomorfològics i mineralògics que
apuntarem a continuació:
1.- Estudi de l’estructura del Mantell del Montsec (situat dintre dels relleus
prepirinencs de la Unitat Sud-pirinenca Central). En aquest recorregut anirem transitant al
peu del mateix, tret del darrer trajecte que realitzarem per anar a la Font de les Bagasses,
que transitarem íntegrament pel Mantell del Montsec.
2.- Estudi i observació dels materials mesozoics (del Juràssic i sobretot del
Cretàcic), i del cenozoic (fonamentalment de l’Eocè i de l’Oligocè), que formen part dels
relleus del mantell acabats d’esmentar al paràgraf anterior. I, tanmateix dels materials
oligocènics postorogènics que ocasionalment els cobreixen.
3.- Estudi de l’estructura del Mantell de la Serra de Sant Mamet (situat també
dintre dels relleus prepirinencs de les Serres Prepirinenques Exteriors). En aquest itinerari,
nosaltres anirem circulant al Nord del mateix.
4.- Estudi i observació dels materials mesozoics (del Juràssic i sobretot del
Cretàcic), i del cenozoic (fonamentalment de l’Eocè i de l’Oligocè), que formen part dels
relleus del Mantell de la Serra de Sant Mamet.
5.- Observació de les relacions existents, dintre de la zona per la qual discorre el
recorregut de l’itinerari, entre les zones abans esmentades, del Sistema Pirinenc.
(concretament entre el Mantell del Montsec i el Mantell de la Serra de Sant Mamet.
6.- Reconeixement de diverses mineralitzacions situades al llarg del recorregut del
present itinerari.
7.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el patrimoni geològic que
anirem trobant al llarg del recorregut d’aquest itinerari.
8.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el patrimoni miner, si s’escau,
que anem trobant al llarg del recorregut d’aquest itinerari.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
En relació amb aquest itinerari geològico-mineralògic, existeixen molts pocs
antecedents; de fet, sols farem esment dels següents antecedents nostres: MATAPERELLÓ (1996. 1999, 2002, 2004, 2010, 2011, 2012 y 2014). També ens referirem al
treball de MATA – PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2014). Es tracta, en tots els casos,
d’itineraris parcials, coincidents en part amb el que ara tractarem
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Pel que fa a les mineralitzacions que veurem en aquest itinerari, cal dir que també
ja estat prèviament descrites per nosaltres mateixos en MATA-PERELLÓ (1991). En
aquest treball es fa referència a les mineralitzacions catalanes en general, parlant-se també
de les situades al llarg d’aquest itinerari; i que es distribueixen tant per la Noguera, com pel
proper Pallars Jussà.
I pel que fa a l’estructura geològica, ens remetérem a RIBA et altri (1976), i a
GUIMERÀ et altri (1992). En ambdós treballs, es fa referència a l’estructura geològica
dels Països Catalans. Per d’altra banda, també ens cal fer referència de ROSELL (l970);
així com de l´IGME (1994).
Finalment, cal dir que tots aquests treballs, es trobaran relacionats, per estricte
ordre alfabètic, dintre de l’apartat dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES, al
qual es remetem, pel que s’escaigui.

RECORREGUT DE L´ ITINERARI
Aquest itinerari, s’iniciarà al Port de Fontllonga, per on es farà la primera aturada
del recorregut. Des d´aquí, es transitarà per la carretera autonòmica catalana C – 13
(procedent de Camarasa), per la qual caldrà continuar cap el Nord. Així, es passarà prop
del poble de Fontllonga. Posteriorment s´arribarà a la Baronia de Sant Oïsme. En aquest
tram es faran diverses aturades. Després, el recorregut es dirigirà (seguint cap el Nord) cap
a la cruïlla amb la carretera procedent d´Ager, la C – 12. I, finalment, es seguirà per aquest
primer vial (per la C – 13), per tal d´arribar a la Font de les Bagasses, per on finalitzarà el
recorregut d´aquest itinerari. En aquest darrer tram es faran diverses aturades.
El recorregut de l´itinerari començarà i finalitzarà dintre de la comarca del Priorat,
com es pot veure al MAPA DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI.

MAPA DEL TRAJECTE DE L´ITINERARI

57

Aquest recorregut real serà d´uns 15´9 i es faran 9 aturades. Es començarà a una
alçada d´uns 570 metres (al Port de Fontllonga). Després, el recorregut anirà baixant fins
arribar als 299m (prop a la Font de les Bagasses).

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI
Com ja és habitual, farem una sèrie de PARADES (o de ESTACIONS). En cada
una d’elles, farem esment del terme municipal on es troben (en el cas de que no quedi clar,
al situar la parada), així com del número del MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL (a
escala 1:50.000), que indicarem entre parèntesi. Per d’altra banda, en cada una de les
parades indicarem el nom del municipi, en el qual es troben situades. També indicarem el
nombre de la comarca en el qual es troba situada. En aquesta ocasió, utilitzarem els dos
següents fulls: 290 (Isona) i 328 (o d´Artesa de Segre). Tots aquests fulls, han estat
publicats per Instituto Geogràfico y Catastral de España. Tanmateix podem utilitzar es
fulls de l´Institut Cartogràfic de Catalunya, dedicats a la comarca del Pallars Jussà i a la de
la Noguera. Així doncs, la relació general ordenada de les aturades que composen aquest
itinerari, es el següent:

PARADA 1. CAP DEL PORT DE FONTLLONGA, (Fontllonga, terme
municipal de Camarasa - Fontllonga, comarca de la Noguera). (Full 290).
El recorregut de l´itinerari, el començarem prop d´aquest indret, al Port de
Fontllonga. Aquí hi ha la cruïlla entre la carretera C – 13 (que uneix Camarasa amb
Tremp) i la carretereta procedent de Figuerola de Meià (i de Vilanova de Meià).
En aquest indret estem situats a la part més alta de l´Anticlinal de Sant Mament,
cap els seus sector occidentals. En efecte, estem pràcticament a la frontissa del plec.
Aquí hi afloren materials carbonatats del Cretàcic Superior.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
L´embassament de Camarasa darrera de la Serra de Mont-roig
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Per d´altra banda, sota nostre es troba el paratge del Doll, l´indret per on el
Noguera Pallaresa travessa el Mantell de la Serra de Sant Mamet. Des d´aquest indret, es
pot gaudir d´una bona observació de l´embassament de Camarasa, situant-se darrera de la
Serra del Mont-roig, que forma part dels encavalcaments de les Serres Marginals.

PARADA 2. PEDRERA DE CALCÀRIES DE LA BAIXADA DEL COLL
DE FONTLLONGA, (Fontllonga, terme municipal de Camarasa Fontllonga, comarca de la Noguera). (Full 328).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar cap al Nord per la carretera
C – 13 (procedent de Camarasa). Així, anirem baixant des del coll on hem fet l´aturada
anterior. En baixar-lo, farem una nova aturada, a uns 1´5 Km de la cruïlla de carreteres,
per on hem iniciat aquest recorregut.
En aquest recorregut, hem anat circulant prop de l´encavalcament del Mantell
del Montsec sobre el Mantell de la Serra de Sant Mamet, tot i que ens haurem apropat
molt a aquesta unitat, on ara ens trobem situats. En aquest trajecte, hem circulat entre
afloraments de calcàries que pertanyen al Cretàcic Superior i que es troben situades al
flanc septentrional de l´Anticlinal de la Serra de Sant Mamet.
En aquest lloc de la parada, ens trobem en una antiga pedrera de calcàries, Els
materials explotats, han estat emprats com a àrids per la construcció. Donat el conjunt
de fractures que presentes, l´explotació va estar força senzilla. Aquestes calcàries
pertanyen al Cretàcic Superior. Aquí es pot fer observació de la intensa fracturació de
les calcàries mesozoiques del Cretàcic. FOTOGRAFIA 2.

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2
Un aspecte de pedrera i de la fracturació de les calcàries explotades.
Baixada del Coll de Fontllonga, cap el Nord
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PARADA 3. ENTRADA A FONTLLONGA, (Fontllonga, terme municipal
de Camarasa - Fontllonga, comarca de la Noguera). (Full 328).
Des de la parada anterior cal continuar per la carretera autonòmica C-13, per tal
d’anar cap al Nord, cap el trencall de Fontllonga i cap a la Baronia de Sant Oïsme. En
arribar al trencall del poble de Fontllonga, ens caldrà agafar-ho, per tal d´anar-hi. En
arribar, ens caldrà fer una nova aturada després d’un recorregut aproximat d´uns 3 Km,
des de la parada anterior.
En aquest llarg recorregut, hem anat veient diverses estructures i materials. Aquests
materials formen part del flanc septentrional de l´Anticlinal de la Serra de Sant Mamet. Per
on ara estem situats. En aquest recorregut, haurem vist afloraments dels materials del
Garumnià, per tot arreu. Aquests afloraments es troben situats per sobre de les calcàries del
Cretàcic Superior que constitueixen el nucli de l´anticlinal abans esmentat. Cal recordar
que aquestes calcàries ja les hem trobat a l´aturada anterior. Així, ara on som, es fan
palesos els nivells rogencs del Garumnià, que per aquests indrets es situen dintre del
Maastrichtià, del cretàcic Superior. Aquests nivells es troben constituïts per calcolutites,
lutites i gresos de tonalitats rogenques. Aquests nivells són equivalents als materials de la
Formació Tremp.
Per d’altra banda, des de l´indret de l’aturada es pot veure l’encavalcament del
Mantell del Montsec, situant-se per sobre de la Unitat de la Serra de Sant Mamet.. El
primer es situa al Nord i el segon al Sud
Al mateix temps, des d’aquest indret, on ara ens trobem situats es pot veure una
bona perspectiva de l´engorjament del Doll, produït en travessar el Riu Noguera Pallaresa
la Serra de Sant Mamet. FOTOGRAFIES 3 i 4.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3
Un aspecte del Doll
Es veu el Noguera Pallaressa travessant les calcàries cretàciques de la Serra de Sant Mamet
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FOTOGRAFIA 4. PARADA 3
Un aspecte llunyà del Doll, des del Coll de Porta. Serra de Mont-roig
Permet veure: el Doll, el Montsec i fins i tot la Zona Axial Pirinenca, nevada

FOTOGRAFIA 5. PARADA 4
Aflorament dels materials rogencs del Garumnià, per sota de Fontllonga Maestrichtià.
Aquests materials es situen al flanc septentrional de l´anticlinal de la serra de Sant Mamet.
Carretera C – 13, Km 60´5
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PARADA 4 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DEL Km 60´5,
CARRETERA C - 13, (Fontllonga, terme municipal de Camarasa Fontllonga, comarca de la Noguera). (Full 328).
Després de realitzar la parada anterior cal retornar des de el poble de
Fontllonga, cap a la carretera continuar autonòmica C-13, per tal d’anar cap al Nord,
anant ara cap el proper poble de la Baronia de Sant Oïsme. En arribar a les
immediacions del Km 60´5 de la carretera esmentada, podem fer una nova aturada, si
s´escau. Així, haurem efectuat un recorregut proper als 2´6 Km, aproximadament.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials que hem
esmentat a les aturades anteriors. Així, ara es veuen per arreu afloraments dels nivells
rogencs del Garumnià. Aquests materials (fonamentalment gresos, calcolutites i lutites) es
situen dintre del Flanc Septentrional de l´Anticlinal de Sant Mamet, plenament situat
dintre del Mantell de Sant Mamet, per on ara estem situats.
Així, des d´aquí, es veuen afloraments per arreu d´aquests materials del Garumnià,
situant-nos sota del poble de Fontllonga, per on hem fet l´aturada anterior.
FOTOGRAFIA 5.

PARADA 5 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DEL POBLE DE LA
BARONÍA DE SANT OÏSME, PROP DELS Km 63´7 - 64, CARRETERA C –
13, (Baronia de Sant Oïsme, terme municipal de Camarasa - Fontllonga,
comarca de la Noguera). (Full 328).
Després de fer l´aturada anterior, cal continuar el recorregut per la carretera
autonòmica catalana, C – 13, per tal de continuar cap al Nord, remuntant la vall del
Noguera Pallaresa. Aviat arribarem a l´indret on es troba l´antic poble de la Baronia de
Sant Oïsme. En arribar-hi, farem una nova aturada, molt prop del trencall. Així, des de la
parada anterior, haurem efectuat un recorregut molt proper als 3´5 Km, per tal d´arribar
fins aquí.
En aquest recorregut, des de la parada anterior, hem continuat circulant pel flanc
septentrional de l´Anticlinal de la Serra de Sant Mamet, a l´igual que als recorreguts
anteriors, per on estem ara situats en aquest indret. Així, hem anat trobant afloraments
dels materials del Garumnià. Aquests materials es troben constituïts per gresos i per
calcolutites versicolors, generalment de tonalitats ocres, grises, rogenques i liles;
tanmateix hi ha diverses intercalacions calcàries de tonalitats molt clares, les quals
contenen abundants restes fòssils. Aquests materials es fan força ostensibles prop de la
carretera. Aquests materials, en aquest tram del recorregut pertanyen al Cretàcic
Superior, al Maastrichtià. Més endavant, aquests materials del Garumnià, ja pertanyen al
Paleocè i al trànsit cap a l´Eocè Inferior, a l´Ilerdià.
Seguint per aquest recorregut, per sobre d´aquests materials del Garumnià, del
trànsit del Cretàcic al Paleocè, hem començat a trobar nivells que ja pertanyen al
Cenozoic inferior. Es tracta de calcolutites i de gresos de vegades rogenques i de vegades
grisenques, que contenen nivellets de guix molt ocasionalment. Així, prop del Km 63´7 es
fa força palès un aflorament d´aquests guixos. FOTOGRAFIA 6.
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Després, en continuar el recorregut cap a la Baronia de Sant Oïsme, haurem
començat a trobar afloraments dels gresos i calcolutites grises de l´Eocè Inferior, prop de
l´indret de l´aturada. Aquests materials els anirem trobant després, e el recorregut cap a
la parada anterior. Així, aquests materials ja es fan ostensibles prop dels antics Km 29 i
30, dels actuals Km 63´5 – 64´5.
Per d´altra banda, es d´aquest indret, es pot fer una bona observació del petit
congost, per on es situa el poblet de Sant Oïsme. Tanmateix es pot veure os es situava
l´antic poblet d´Oroners, cobert totalment per les aigües de l´embassament de Camarasa.

FOTOGRAFIA 6. PARADA 5
Afloraments del guixos cenozoics, de l´Eocè. Km 63´7. Carretera C – 13. Baronia de Sant Oïsme

PARADA 6. IMMEDIACIONS DE LA PALANCA I DE LA CRUÏLLA
DE LES CARRETERES C – 12 i C- 13, Km 67´3, (Baronia de Sant Oïsme,
terme de Camarasa - Fontllonga, comarca de la Noguera). (Full 328).
Després d´efectuar l´aturada anterior, cal retornar a la carretera C – 13, per tal de
continuar cap amunt. Així, ens anirem apropant a la cruïlla amb la carretera C – 12 (la qual
procedeix d´Ager i que conclou aquí, en trobar-se amb la C - 13). Abans d´arribar a la
cruïlla, per les immediacions del Km 67´3, ens caldrà fer una nova aturada, amb molta
cura, per tractar-se d´una carretera molt transitada. Aquesta aturada la farem a uns 3´5 Km
de l´anteriorment efectuada, aproximadament. .
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels sediments eocènics de
tonalitats grisenques, que ja hem vist prop de la Baronia de Sant Oïsme. Es tracta dels
afloraments de la Formació Passarel·la, constituïda per nivells de gresos i de calcolutites
grisenques. Així, en bona part d´aquest recorregut, hem trobat afloraments d´aquests
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darrers materials; es tracta de sediments dipositats en un medi litoral costaner, això es pot
afirmar per l’existència d’estructures sedimentàries de retreballament del sediment, en aquest
cas el més palpable són els ripples d’oscil·lació, aquestes petites dunes simètriques que tan
acostumats estem a veure en les platges actuals i que es formen per l’acció de les onades sobre
l’arena de la platja.

FOTOGRAFIA 7. PARADA 6
Un aspecte del Sinclinal d´Ager, amb l´aflorament dels materials eocènics de la Formació
Passarel·la, amb nivells de calcolutites i gresos de tonalitats grisenques. Aquests materials eocènics
formen part alhora del flanc septentrional de la Serra de Sant Mamet (Mantell de Sant Mamet)

Per d´altra banda, tot i situar-nos en el flanc septentrional del Anticlinal de la Serra
de Sant Mamet, en arribar a l´indret de la Passarel·la, haurem sobrepassat el pla axial d´un
sinclinal molt ben definit. Es tracta de l´anomenat Sinclinal d´Ager. Aquest element
estructural defineix perfectament la Vall d´Ager. A l´indret on hem sobrepassat el pla axial
del plec, afloren els materials eocènics esmentats al paràgraf anterior. FOTOGRAFIA 7.
Aquesta vall es troba al Nord de la Serra de Montclús i al Sud del Montsec d´Ager.
Efectivament, la primera es un anticlinal, que ve a constituir la continuació de l´Anticlinal
de la Serra de Sant Mamet, separant els dos anticlinals el Noguera Pallaresa, però de fet és
el mateix accident tectònic, encara que amb una alçada més minsa.
Mentre que a l´altra banda de la vall es situa el Montsec d´Ager, el qual és una part
del mateix mantell que hem anat seguint des de Vilanova de Meià: el Mantell del Montse. I
entre les dues alineacions (de direcció E – W) es situa la Vall d´Ager, tot seguint la direcció
del sinclinal del mateix nom. FOTOGRAFIA 8.
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FOTOGRAFIA 8. PARADA 6
Un altre aspecte del Sinclinal d´Ager, de l´extrem septentrional del Mantell de la Serra de Sant
Mamet.
A l´esquerra de la fotografia es veuen els relleus del Montsec, del Mantell del Montsec, el qual
encavalca al primer mantell esmentat.

PARADA 7. CRUÏLLA DE LES CARRETERES AUTONÒMIQUES C –
12 i C- 13, Km 67´3, (Baronia de Sant Oïsme, terme municipal de
Camarasa - Fontllonga, comarca de la Noguera). (Full 328).
Després de fer l´aturada anterior, cal fer un breu recorregut per la carretera C – 13,
per tal de continuar cap amunt. Aviat arribarem a la cruïlla amb la carretera C – 12 (la qual
procedeix d´Ager i que conclou aquí). En trobar la cruïlla, ens caldrà fer una nova aturada,
en una explanada propera a la carretera, entre aquesta i el riu. Així, haurem efectuat un
recorregut proper als 0´3 Km, aproximadament.
En aquest recorregut, per sota dels nivells eocènics que hem vist a l´aturada
anterior, hem tornat a trobar els materials rogencs del Garumnià, els quals corresponen a la
Formació Tremp. En efecte, en sobrepassar el Sinclinal d´Ager, hem tornat a baixar
estratigràficament. Tot i així, aquests materials es troben en contacte amb altres més antics,
els quals corresponen als nivells de calcàries i calcolutites del Cretàcic Superior, del
Santonià – Campanià. Aquest contacte es realitza mitjançant un encavalcament dels segons
sobre els primers. FOTOGRAFIA 9.
Més amunt, es veu un altre encavalcament. Es tracta del de les calcàries Liàsiques
sobre els materials del Cretàcic Superior. E conjunt, es tracta de l´encavalcament dels
materials juràssics i cretàcics del Mantell del Montsec, sobre els materials cretàcics i
cenozoics del mantell de la Serra de Sant Mamet. FOTOGRAFIA 10.
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FOTOGRAFIA 9. PARADA 7
Encavalcaments de la cruïlla de les carreteres C – 12 i C - !3.
En primer terme es veuen els materials grisos eocènics, del flanc septentrional del Sinclinal d´Ager.
Després, es veuen els nivells rogencs del Garumnià, situats per sota dels anteriors, en el flanc
verticalitzat del Sinclinal d´Ager. Per sobre, aquests es veuen encavalcats per nivells de calcaries i
calcolutites del Santonià – Campanià. I més amunt, aquests són encavalcats per calcàries liàsiques.
Es tracta de l´encavalcament del Mantell del Montsec sobre el Mantell de la Serra de Sant Mamet

FOTOGRAFIA 10. PARADA 7
Es tracta d´una fotografia similar a l´anterior. També es poden veure les línies d´encavalcament
A la part alta es veuen els afloraments dels materials carbonatats juràssics del Mantell del Montsec.
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PARADA 8. FONT DE LES BAGASSES, (terme de Camarasa Fontllonga, comarca de la Noguera). (Full 290).
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar per la carretera C – 13,
remuntant el riu Pallaresa, fins arribar a l`Àrea d´Aparcament de la Font de les Bagasses.
Aquí farem la darrera aturada del recorregut d´aquest itinerari, a uns 3´5 Km de l´anterior
aturada.
En aquest recorregut, hem travessat l´encavalcament del Mantell del Montsec,
sobre el Mantell de la Serra de Sant Mamet. Així els materials mesozoics del primer
mantell, es superposen sobre els cenozoics del segon; concretament sobre el flanc
septentrional del Sinclinal d´Ager, el qual es troba pràcticament verticalitzat, com hem vist
a l´aturada anterior, a la mateixa cruïlla de carreteres.
Així, a partir d´aquest contacte, haurem començat a trobar afloraments dels
materials mesozoics del Mantell del Montsec; d´aquesta forma, haurem trobat nivells de
calcolutites, gresos i calcàries del Juràssic. Aquestes darreres són les qual es fan molt més
evidents i sovint son calcàries dolomítiques.
Així, ara a l´indret de la present aturada, es pot veure un aflorament espectacular
d´aquests materials carbonatats juràssics, per sobre dels quals es veuen potents nivells de
calcaries que ja pertanyen al Cretàcic. Precisament d´aquest indret, mirat cap al Sud
(aigües avall) es pot veure com destaquen, a mitja alçada, els materials carbonatats calcaris
i dolomítics del Dogger, del Juràssic Mig. FOTOGRAFIA 11.

FOTOGRAFIA 11. PARADA 8
Un aspecte dels afloraments mesozoics del Mantell del Montsec.
A mitja alçada es poden veure les dolomies del Dogger
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Per d´altra banda, mirant cap el Nord, es pot veure com es fan palesos, per arreu,
els afloraments carbonatats del Cretaci Superior, constituent uns relleus espectaculars,
oberts per l´erosió del Noguera Pallaresa. FOTOGRAFIA 12.

FOTOGRAFIA 12. PARADA 8
Les calcaries i dolomies del Juràssic i del Cretàcic (a la part superior), del Montsec, Mantell del
Montsec, des de la Font de les Bagasses.

.

PARADA 9 – CONDICIONAL. SURGÈNCIA DEL FORAT DE L´OR, PAS
DE TERRADETS (terme municipal de Camarasa - Fontllonga, comarca de
la Noguera). (Full 290).
Després de realitzar la parada anterior, si s´escau, es pot realitzar un curt trajecte
a peu, per la carretera C – 13, per tal d´arribar fins l´indret on hi ha la surgència del
conegut Forat de l´Or. Per anar-hi, es caldrà caminar poc menys de 0´5 Km.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials juràssics
esmentats a l´aturada anterior. Aquests són els materials que apareixen a l´indret de la
present aturada. En concret, es veuen aquí els materials carbonatats del Dogger.
En aquest indret hi ha una surgència d´aigua, que de vegades és força
espectacular, saltant inclús a la carretera i arribant al riu. Aquest element forma part
d´una interessant xarxa kàrstica situada dintre del Montsec. FOTOGRAFIES 13 i 14.
Per d´altra banda, prop d´on som ara, comença la part més estreta del conegut
Pas de Terradets. Tanmateix, en arribar-hi a aquest indret, es passa de la comarca de la
Noguera a la del Pallars Jussà.
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FOTOGRAFIA 13. PARADA 9
Indret on hi ha la surgència del Forat de l´Or. En aquests moments seca (03 – 06 – 2015, 17h)

FOTOGRAFIA 14. PARADA 9
Un altre aspecte Indret de la surgència del Forat de l´Or. En quests moments plena d´aigua

EN AQUEST INDRET FINALITZA AQUEST ITINERARI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I
MINERALÒGICA PER LES COMARQUES DEL
PALLARS JUSSÀ I DE LA NOGUERA: DES DE LA
FONT DE LES BAGASSES A LLIMIANA, LA
BARCEDANA, AL PAS NOU I A LA FONT BLANCA
DE VILANOVA DE MEIÀ
Per Josep M. MATA-PERELLÓ, Joaquim SANZ BALAGUÉ i Josep FONT
SOLDEVILA

ADVERTIMENT PREVI
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.
Per d’altra banda, cal tenir cura del coneixement de l’estat de conservació
d’alguns dels trams dels camins i carreteres a recórrer.
Per d’altra banda, i a l´igual que en altres recorreguts semblants, recomanem
tenir el màxim de cura i de respecte, entorn de la Natura que ens rodeja.

BREU INTRODUCCIÓ
En aquesta ocasió, el recorregut de l’itinerari discorrerà, en la seva totalitat pel
Sistema Pirinenc, i més concretament ho farà per la seva Unitat Sudpirinenca Central
(també anomenada com a les Serres Exteriors Prepirinenques).
En concret, el recorregut del present itinerari passarà per un dels seus sectors més
representatius; concretament pel Mantell del Montsec, que es recorrerà al llarg de tot el
recorregut de l´itinerari. Així, anirem trobant afloraments dels materials mesozoics (del
Juràssic i del Cretàcic) i dels cenozoics (fonamentalment del Paleocè i de l´Eocè) que el
constitueixen. Ocasionalment, trobarem afloraments de materials cenozoics més recents
(de l´Oligocè, Pleistocè i Holocè), els quals cobreixen en part als anteriors, en diversos
indrets del recorregut de l´itinerari.
Per d’altra banda, el recorregut de l’itinerari discorrerà íntegrament per dues
úniques comarques: s´iniciarà a la del Pallars Jussà (de la Regió de Tremp), per a finalitzar
a la Noguera (de la Regió de Lleida). Concretament, ho farà entre les immediacions de
poblacions de Llimiana i Vilanova de Meià. Amb tot i això, la primera aturada es farà al
terme de Camarasa – Fontllonga (Noguera), per on es troba la Font de les Bagasses.
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OBJECTIUS GENERALS
Es centraran en els aspectes geològics, geomorfològics i mineralògics que
apuntarem a continuació:
1.- Estudi dels materials del Mantell del Montsec (situats dintre dels relleus
prepirinencs de la Unitat Sud-pirinenca Central), que es tallaran al llarg de tot el
recorregut de tot l’itinerari, entre la Font de les Bagasses (terme de Camarasa - Fontllonga
i la Font Blanca (terme de Vilanova de Meià).
2.- Estudi i observació dels materials mesozoics (del Juràssic i sobretot del
Cretàcic), i del cenozoic (fonamentalment del Paleocè i de l’Eocè), que formen part dels
relleus del mantell acabats d’esmentar al paràgraf anterior. I, tanmateix dels materials
oligocènics postorogènics que ocasionalment els cobreixen. Així com dels plistocènics i
dels holocènics que també els cobreixen ocasionalment.
3.- Observació de les relacions existents, dintre de la zona per la qual discorre el
recorregut de l’itinerari, entre les zones abans esmentades, del Sistema Pirinenc.
(concretament entre el Mantell del Montsec i el proper Mantell de la Serra de Sant Mamet,
situat al Sud del recorregut.
4.- Reconeixement de diverses mineralitzacions situades al llarg del recorregut del
present itinerari.
5.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el patrimoni geològic que
anirem trobant al llarg del recorregut d’aquest itinerari.
6.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el patrimoni miner, si s’escau,
que anem trobant al llarg del recorregut d’aquest itinerari.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
En relació amb aquest itinerari geològico-mineralògic, existeixen pocs antecedents
generals; de fet, sols farem esment dels següents antecedents parcials nostres: MATAPERELLÓ (1999, 2002, 2011 i 2012). Tanmateix, farem esment de MATA – PERELLÓ i
SANZ BALAGUÉ (2014a i 2014b); i de MATA – PERELLÓ, SANZ BALAGUÉ i
FONT SOLDEVILA (2015). En general, es tracta, en tots els casos, d’itineraris similars al
que ara tractarem, i que discorren per aquestes mateixes comarques en la seva major part
del recorregut.
Pel que fa a les mineralitzacions que veurem en aquest itinerari, cal dir que també
ja estat prèviament descrites per nosaltres mateixos en MATA-PERELLÓ (1991). En
aquest treball es fa referència a les mineralitzacions catalanes en general, parlant-se també
de les situades al llarg d’aquest itinerari; i que es distribueixen tant per la Noguera, com pel
Pallars Jussà.
I pel que fa a l’estructura geològica, ens remetérem a RIBA et altri (1976), i a
GUIMERÀ et altri (1992). En ambdós treballs, es fa referència a l’estructura geològica
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dels Països Catalans. Per d’altra banda, també ens cal fer referència de ROSELL (l970);
així com de l´IGME (1994).
Finalment, cal dir que tots aquests treballs, es trobaran relacionats, per estricte
ordre alfabètic, dintre de l’apartat dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES, al
qual es remetem, pel que s’escaigui.

RECORREGUT DE L´ ITINERARI
Aquest itinerari, s’iniciarà a la Font de les Bagasses (dintre de la comarca de la
Noguera) sobre la carretera C – 13, per on es farà la primera aturada. Després s´anirà cap al
Nord, fins trobar la vella carretera C – 147z, per on es continuarà, passant per la Cova dels
Murisecs.
Tot seguit, es continuarà per la carretera LV - 9121, per tal d´anar cap a Llimiana.
En aquest trajecte, es faran tres noves aturades. Després, es continuarà pel vial asfaltat que
es dirigeix cap a llevant, passant per Sant Cristòfol de la Vall i per Sant Martí de la
Barcedana. Posteriorment s´arribarà a Mata – Solana i a l´Hostal Roig. En aquest tram
del recorregut, es faran tres aturades.
Tot seguit, s´arribarà a la carretera asfaltada L – 913, passant aviat de la comarca
del Pallars Jussà a la de la Noguera. Així, s´arribarà a la Font Blanca i després al Coll de
Cabeces, per on finalitzarà el recorregut. En aquest darrer tram, es faran tres noves
aturades.
El recorregut de l´itinerari començarà i finalitzarà dintre de la comarca del Priorat,
com es pot veure al MAPA DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI.

MAPA DEL TRAJECTE DE L´ITINERARI
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Aquest recorregut real serà d´uns 28´36 i es faran 11 aturades. Es començarà a una
alçada d´uns 328 metres (a la Font de les Bagasses). Després, anirà pujant fins arribar als
737 metres (a Llimiana). Tot seguit, baixarà lleugerament, però continuarà pujant fins
arribar als 1081 (entre a l´Hostal Roig). A partir d´aquí, baixarà fins als 830 metres a la
Font Blanca. Posteriorment, es tornarà pujar fins arribar als 860 m al Coll de Cabeces.

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI
Com ja és habitual, farem una sèrie de PARADES (o de ESTACIONS). En cada
una d’elles, farem esment del terme municipal on es troben (en el cas de que no quedi clar,
al situar la parada), així com del número del MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL (a
escala 1:50.000), que indicarem entre parèntesi. Per d’altra banda, en cada una de les
parades indicarem el nom del municipi, en el qual es troben situades. També indicarem el
nombre de la comarca en el qual es troba situada.
En aquesta ocasió, utilitzarem els dos següents fulls: 252 (Tremp) i 290 (o
d´Isona). Tots aquests fulls, han estat publicats per Instituto Geogràfico y Catastral de
España. Tanmateix podem utilitzar es fulls de l´Institut Cartogràfic de Catalunya, dedicats
a la comarca del Pallars Jussà i a la de la Noguera.
Així doncs, la relació general ordenada de les aturades que composen aquest
itinerari, es el següent:

PARADA 1. FONT DE LES BAGASSES, (terme de Camarasa Fontllonga, comarca de la Noguera). (Full 290).
El recorregut de l´itinerari, el començarem en aquest indret, y més concretament a
l´Aparcament de la Font de les Bagasses, al costat de la carretera autonòmica C – 13 (que
uneix Camarasa amb Tremp).
Aquest indret, es troba al bell mig del Mantell del Montsec, entre afloraments dels
materials mesozoics que el constitueixen. Aquests materials són eminentment carbonats
(calcaris i dolomítics), que pertanyen al Juràssic o al Cretàcic.
Així, ara a l´indret de la present aturada, es pot veure un aflorament espectacular
d´aquests materials carbonatats juràssics, per sobre dels quals es veuen potents nivells de
calcaries que ja pertanyen al Cretàcic. Precisament d´aquest indret, mirat cap al Sud
(aigües avall) es pot veure com destaquen, a mitja alçada, els materials carbonatats calcaris
i dolomítics del Dogger, del Juràssic Mig. FOTOGRAFIA 1.
Per d´altra banda, mirant cap el Nord, es pot veure com es fan palesos, per arreu,
els afloraments carbonatats del Cretaci Superior, constituent uns relleus espectaculars,
oberts per l´erosió del Noguera Pallaresa. FOTOGRAFIA 2.
Aquest indret es troba en un lloc d´una espectacular bellesa, al Pas de Terradets.
Aquest congost, ha estat obert per la Noguera Pallaresa en travessar el Mantell del
Montsec, on ara ens trobem plenament situats, tat a l´esmentat mantell com al conegut Pas
de Terradets, únic indret per anar de Tremp a Lleida durant força anys.
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FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Un aspecte dels afloraments mesozoics del Mantell del Montsec.
A mitja alçada es poden veure les dolomies del Dogger

FOTOGRAFIA 2. PARADA 1
Les calcaries i dolomies del Juràssic i del Cretàcic (a la part superior), del Montsec, Mantell del
Montsec, des de la Font de les Bagasses.

.
75

PARADA 2 - CONDICIONAL. COVA DELS MURISECS, CARRETERA C
– 147z, Km 37´3, (terme de Llimiana, comarca del Pallars Jussà). (Full
290).
Després de fer l´aturada anterior, cal continuar per la carretera autonòmica
catalana C – 13, anant cap al Nord (cap a Tremp). En arribar a les immediacions de la
presa de l´embassament, ens caldrà agafar l´antiga carretera (la C – 147z), la qual surt
per la dreta. En agafar-la, passarem per la pressa. Després ens caldrà seguir pel marge
dret del riu. En arribar a les immediacions del Km 37´3, ens caldrà fer una aturada. Així,
després de fer l´aturada anterior, haurem efectuat un recorregut proper als 2´4 Km, per
tal d´arribar fins aquí. En aquest recorregut, hem passat de la comarca de la Noguera a la
del Pallars Jussà.
En aquest recorregut, hem anat circulant entre els afloraments dels materials
mesozoics que constitueixen el Mantell del Montsec. Aquests materials pertanyen al
Cretàcic i es situen sobre els que hem vist anteriorment del Juràssic. Així, en arribar a
l´indret de la present aturada, es fan presents uns nivells carbonatats, calcaris, els quals
pertanyen al Cretàcic Superior, concretament al Campanià. Els nivells consisteixen en
l´aflorament de calcàries bioclàstiques
Sobre aquests materials s´ha desenvolupat un intens procés kàrstic, que ha donat
lloc a la formació de nombroses coves i avencs. Una d´aquestes coves és la coneguda
Cova dels Murisecs, la qual es troba situada per sobre de l´indret on ara som, a la
carretera. Cal dir que és una cova molt important, per les restes arqueològiques trobades.
També és important per la presencia de fauna (els murisecs) i per les característiques
geològiques de l´aparell kàrstic. Sense cap mena de dubte, és un indret important del
futur Geoparc de la Conca de Tremp i del Montsec, que cal protegir adequadament.
FOTOGRAFIA 3.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 2
Cartell indicatiu de la Cova dels Murisecs. Llimiana
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PARADA 3. CARRETERA LV – 9121, Km 0´6, (terme municipal de
Llimiana, comarca del Pallars Jussà). (Full 252).
Després de fer la parada anterior, cal anar cap al Nord, seguint l´antiga carretera
C – 147z, la qual va remuntant l´embassament de Cellers. Més endavant, en arribar a la
cruïlla amb la carretera local LV – 9121 (procedent de la C – 13, i que condueix cap a
Llimiana), ens caldrà agafar-la, anant cap aquesta darrera població. Després, en arribar
a les immediacions del Km 0´6, farem una nova aturada.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials carbonatats
esmentats a l´aturada anterior. Més endavant, per sobre d´aquests materials, hem
començat a trobar uns nivells de calcàries sorrenques, les quals pertanyen al
Maastrichtià. Aquestes nivells pertanyen a la Formació Areny.
Després, per sobre d´aquests materials, hem començat a trobar uns nivells de
calcolutites, gresos i lutites de tonalitats rogenques. Aquets materials encara són
cretàcics i pertanyen, com els anteriors, al Maastrichtià. Aquí constitueixen part de la
Formació Tremp, situant-se al Garumnià.
Per d´altra banda, des d´aquest indret, podem fer una bona observació de
l´embassament de Cellers. I precisament, des d´aquest lloc, podem observar clarament
el delta del Barranc de Barcedana. Es tracta d´un delta que s´ha situat a l´embassament,
a partir dels sediments terrígens arrossegats per aquest riu tributari del Pallaresa pel seu
marge dret. Recull les aigües de la vall de la Barcedana, des de l´Hostal Roig cap a
l´indret on ara ens trobem situats. FOTOGRAFIA 4.

FOTOGRAFIA 4. PARADA 3
Un aspecte del delta del barranc de Barcedana
Els sediments terrígens arrossegats pel barranc, s´han dipositat a l´embassament de Cellers,
donant lloc a un substrat sobre el que s´ha desenvolupat la vegetació
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PARADA 4. CARRETERA LV – 9121, Km 3, (terme municipal de
Llimiana, comarca del Pallars Jussà). (Full 252).
Després de fer la parada anterior, ens cal continuar per la carretera local (LV –
9121), anant cap a Llimiana. Però en arribar a les immediacions del Km 3, podem fer
una nova aturada, després de recórrer quasi 2´4 Km.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials que hem
esmentat a les aturades anteriors. Així hem vist els materials rogencs del Garumnià,
sovint recoberts per terrenys detrítics del Pleistocè i de l´Holocè. En aquest recorregut,
també hem travessat el barranc de la Barcedana i hem pogut constatar la gran quantitat
de càrrega sòlida que transporta. Això fa preveure un acusat sistema torrencial.
En arribar a aquest indret, podem gaudir d´una bona observació de la vall de la
Sarga, Així, es veuen arreu els afloraments dels materials rogencs del Garumnià (entre
Sant esteve de la sarga i la Guàrdia de Noguera). També es veuen els relleus dels
voltants de Mur, amb calcàries eocenes de l´Ilerdià. FOTOGRAFIA 5.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 4
La Vall de la Sarga, des dels voltants de Llimiana. Es veuen els afloraments dels materials
rogencs del Garumnià i els relleus carbonatats calcaris de l´ilerdià

PARADA 5. MIRADOR DE LLIMIANA, (terme municipal de Llimiana,
comarca del Pallars Jussà). (Full 252).
Després de fer la parada anterior, cal acabar d´arribar fins al poble de Llimiana,
seguint la carretera LV – 9121. Abans d´arribar, deixarem per la dreta el trencall que

78

remunta la vall de la Barcedana (per on anirem després). En arribar a Llimiana, al seu
sector ponentí, farem una nova aturada, a uns 4´3 Km de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials rogencs que
hem vist anteriorment; tot i que sovint es troben recoberts per terrenys neògens del
Pleistocè i de l´Holocè. Després, en arribar al poble, haurem trobat afloraments dels
nivells carbonatats eocènics, de l´Ilerdià, els quals pertanyen a la Formació Àger - Cadí.
Aquests són els materials sobre els quals s´assenta Llimiana i que provocant el seu
enlairament.
Des d´aquest indret, es pot fer una bona observació immillorable de
l´embassament de Cellers, situat sobre la Noguera Pallaresa. I des d´aquí es pot veure el
delta del Barranc de Moror (aquest curs d´aigua baixa per la vall de la Sarga). Així, es
pot veure un delta similar al que hem vist a la PARADA 3. En efecte, els sediments
terrígens arrossegats per aquest barranc, han originat un delta en arribar a
l´embassament, davant del poble de Cellers. FOTOGRAFIA 6.

FOTOGRAFIA 6. PARADA 5
El delta del Barranc de Moror a l´embassament de Cellers. Des de Llimiana

PARADA 6. CARRETERA A SANT CRISTÒFOL DE LA VALL, A 2
Km de LLIMIANA, IMMEDIACIONS DEL BARRANC DEL BOTER,
(terme municipal de Llimiana, comarca del Pallars Jussà). (Full 252).
Després de fer la parada anterior, cal baixar de Llimiana, fins a la cruïlla d´on
surt la carretera que es dirigeix cap a la Vall de la Barcedana, en principi cap a Sant
Cristòfol de la Vall. Així, continuarem el recorregut per la carretera LV – 9121 (la
mateixa que ens ha dut cap al poble de Llimiana). Més endavant, a uns 2 Km de la
cruïlla de carreteres, farem una nova aturada, a uns 2´6 Km de la parada anterior.
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En bona part d´aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels nivells
carbonatats de l´Eocè, que ja hem vist a l´aturada anterior, pels voltants del poble de
Llimiana. Es tracta dels nivells de calcàries amb alveolines de l´Ilerdià. Aquests nivells
pertanyen a la Formació Àger – Cadí. Ara mateix, a l´indret de l´aturada, es fan força
evidents per sobre de la carretera.
Per d´altra banda, per sota de la carretera, es van veient els materials
generalment rogencs del Garumnià. Aquests materials (lutites, calcolutites i gresos,
majoritàriament) pertanyen al Garumnià, concretament a la denominada Formació
Tremp. Des d´aquí on ara som els veiem en bona part de la Vall de la Barcedana.
Aquests materials, en aquests sectors pertanyen al Paleocè. Per sota d´aquests, a l´altra
banda del Barranc de la Barcedana, es fan palesos els nivells rogencs, també del
Garumnià, els quals pertanyen enllà al Maastrichtià. En molts indrets de la vall, aquests
materials es troben recoberts per terrenys detrítics recents, del Pleistocè i de l´Holocè.
FOTOGRAFIA 7

FOTOGRAFIA 7. PARADA 6
Aflorament dels materials del Garumnià (de la Formació Tremp) a la Vall de la Barcedana
Per sobre d´aquests, es fan palesos els relleus de les calcàries eocenes a la Serra del Obacs
Al fons es veu l´Hostal Roig i els voltants de Mata Solana

. Mes lluny, per sota d´aquests s´entreveuen els materials grisencs del
Maastrichtià (els anomenats gresos d´Areny) i per sota, es fan força palesos, els nivells
carbonatats del campanià, els quals constitueixen els relleus del Montsec. En concret,
aquí es veuen els relleus del flanc septentrional del Montsec de Meià integrant del
Mantell del Montsec, ben palesos des d´on ara ens trobem situats, en aquest indret.
Per d´altra banda, des d´aquest indret, mirant cap al SW (o cap el WSW) es pot
veure una bona visió tant del Montsec de Meià, com de l´extrem oriental del Montsec
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d´Àger, situant-se entre els dos la vall de la Noguera Pallaresa. Efectivament, aquest riu
talla la Serra del Montsec, discorrent a través del Pas de Terradets (cal dir que el riu va
seguint una fractura NNE – SSW). Nosaltres hem passat per aquest congost, on hem fet
les dues primeres aturades del recorregut d´aquest itinerari. FOTOGRAFIA 8.

FOTOGRAFIA 8. PARADA 6
El Pas de Terradets, des de la carretera que uneix Llimiana amb Sant Cristòfol de la Vall
Es veu el Montsec d´Àger a la dreta i el Montsec de Meià a l´esquerra. En ambdós, els relleus
més alts corresponen a les calcàries del Campanià

PARADA 7. IMMEDIACIONS DE MATA-SOLANA, (Mata-Solana,
abans era del terme de Sant Salvador de Toló i ara és del terme municipal
de Gavet de la Conca, comarca del Pallars Jussà). (Full 290)
Després de fer la parada anterior, cal acabar d´arribar fins al poble de Sant
Cristòfol de la Vall, per tal d´anar despès cap a les immediacions de Sant Martí de la
Barcedana. Aquest trajecte el farem seguint sempre la carretera local LV – 9121 (que
procedeix de Llimiana). Par aquest vial, en uns 7´7 Km, aproximadament, arribarem al
Caseriu de Mata – Solana, per on farem una nova aturada. Aquesta parada la
realitzarem a uns 2 Km després de sobrepassar el caseriu anterior.
En aquest recorregut, hem anat trobant els materials esmentats a l´aturada
anterior; és a dir: els materials rogencs del Garumnià, de la Formació Tremp. Aquests
materials son també els que apareixen aquí. Es tracta de nivells de calcolutites, lutites i
gresos de tonalitats rogenques. Tot i això, en aquest indret, aquests materials rogencs
són més antics que els que hem anat trobant des de la parada anterior (que eren del
Paleocè) i aquí ja pertanyen al límit del Maastrichtià, pràcticament.
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Per d´altra banda, es fan palesos uns materials eminentment detrítics, els quals es
troben sobre els materials anteriors. Es tracta d´uns nivells de conglomerats massius, els
quals pertanyen a l´Oligocè. Aquests materials formen part del Grup Comiols i són
clarament postorogènics. FOTOGRAFIA 9.

FOTOGRAFIA 9. PARADA 7
Els nivells de conglomerats oligocènics del Grup Comiols, entre Mata Solana i l´Hostal Roig

Des d´aquest lloc (i a tot el trajecte) s´ha pogut gaudir d´una bona observació del
flanc septentrional de la Serra del Montsec; així com del tall del Pas de Terradets, que ja
hem vist a l´aturada anterior.

PARADA 8. IMMEDICIONS DE L´HOSTAL ROIG, (l´Hostal Roig, era
de l´antic terme de Sant Salvador de Toló i ara es del terme municipal de
Gavet de la Conca, comarca del Pallars Jussà). (Full 290).
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar per la carretera local LV-9121.
Seguint-la, arribarem molt aviat a l´Hostal Roig, situat dintre de la Collada de l´Hostal
Roig. En aquest indret, aproximadament a 1 Km de la parada anterior, en farem una altra.
La totalitat d´aquest recorregut, l´haurem realitzat entre els afloraments mesozoics
cretàcics que hem esmentat a l´aturada anterior. Així, en aquest indret, afloren els materials
del Garumnià. Aquests es situen per sobre dels materials carbonatats propers, que veiem
per arreu a l´extrem septentrional del Montsec de Meià, que estem veient al Sud i al SW
d´on ara som.
Per d´altra banda, estem situats en una interessant divisòria d´aigües: en efecte,
prop d´aquí neix el Riu Boix (tributari del Segre), que se´n va cap a Vilanova de Meià (cap
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on anirem); i també la Barcedana (tributària de la Pallaresa), que baixa cap a ponent, per la
Vall de la Barcedana, d´on venim.
També cal dir, que aquí mateix, al costat d´on som hi ha un aflorament d´un potent
paquet de conglomerats postorogènics, de l´Oligocè, que corresponen a una continuació
cap a ponent dels Conglomerats de Comiols. Naturalment, cobreixen a tots els materials
anteriors, amb els que són clarament discordants. Es veuen per sobre de la carretera.
FOTOGRAFIA 10.

FOTOGRAFIA 10. PARADA 8
Un aspecte dels conglomerats oligocènics del Grup Comiols.
Aquests materials es fan ben palesos pels voltants de l´Hostal Roig
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FOTOGRAFIA 11. PARADA9
Un aspecte de la part alta de l´Estret del pas Nou
En aquest indret el riu Boix s´obre pas entre les calcàries del Campanià.

PARADA 9. CARRETERA L – 913, IMMEDIACIONS DELS Km 5´5 –
5´8, (terme de Vilanova de Meià, comarca de la Noguera).(Full 290).
Després de realitzar la parada anterior, cal retornar cap a la Collada de l´Hostal
Roig, per tal de baixar cap a Vilanova de Meià. Aviat arribarem a la cruïlla amb el camí
que es dirigeix cap a Sant Salvador de Toló. En aquest indret, variarà la denominació de la
carretera, transformant-se a partir d´ara en la carretera local L – 913..Seguint aquesta
carretera, entrarem a un congost, l´anomenat Estret de Pas Nou. Aquí, en arribar a les
immediacions dels Km 5´5 – 5´8, ens caldrà fer una nova aturada. Així, haurem efectuat un
recorregut proper als 4´7 Km.
En aquest recorregut, haurem trobat inicialment els nivells de gresos (gresos
d´Areny) els quals pertanyen al Maastrichtià. Després, per sota, haurem començat a trobar
afloraments de les calcàries massives del Campanià. A través d´aquests materials, el riu
Boix ha obert un interesant congost, per on estem ara circulant. FOTOGRAFIA 11.
Ara, aquí a l´indret de l´aturada, es pot fer una bona observació d´aquest congost,
una mica més avall de l´anterior indret, on hem tirat la fotografia anterior. En aquest indret
es fan paleses per tot arreu les calcàries del Campanià. Per d´altra banda, en aquest indret
on fem la present aturada, cal tindre molta cura, ja que és l´indret més estret de la
carretera. FOTOGRAFIA 12.
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FOTOGRAFIA 12. PARADA 9
Un aspecte de l´Estret del Pas Nou, per les immediacions dels Km 5´5 – 5´8 de la carretera L - 913

FOTOGRAFIA 13. PARADA 9
Aspecte de la vall del riu Boix, en trobar les calcolutites i els gresos del Santonià
Aquests materials afloren per sota de les calcàries del campanià, que es fan paleses a la dreta de la
fotografia.
Per sota d´aquestes es fan palesos uns materials de l´Holocè, de depòsits de peu de mont
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Cal dir que a partir d´aquest indret on fem la present aturada, aquest congost es va obrint,
en trobar uns materials més tous. Aquests materials més pertanyen al Santonià. Son nivells
calcolutites i gresos, fonamentalment. Així, per sota d´on ara som es veu una vall més
ampla, per on va circulant el riu Boix. FOTOGRAFIA 13

PARADA 10. CARRETERA L – 913, IMMEDIACIONS DE LA FONT
BLANCA, (terme de Vilanova de Meià, comarca de la Noguera).(Full 290).
Després d´efectuar la parada anterior, cal fer un nou recorregut per la carretera L –
913 Més endavant, en arribar a les immediacions de la Font Blanca, ens convindrà fer una
nova aturada, aproximadament a un 1 Km més avall de la parada anterior.
En aquest recorregut, inicialment hem anat trobant afloraments dels materials
carbonatats del Cretàcic Superior (fonamentalment del Campanià). Després, hem
començat a trobar nivells de calcolutites i gresos, els quals pertanyen al Santonià. Aquests
són els materials que apareixen a l´indret de la present aturada. Per d´altra banda. Hem
trobat molts nivells de materials detrítics, els quals pertanyen a l´Holocè. Aquests materials
s´han originat a partir dels despreniments de les calcàries del Campanià.
Des d´aquest lloc, es pot fer una bona observació dels relleus del Montsec, per on
es poden veure els afloraments de les calcàries del Campanià a la seva part culminant.
FOTOGRAFIA 14.

FOTOGRAFIA 14. PARADA 10
Un aspecte del Montsec de Meià, amb els afloraments dels nivells carbonatats del Campanià, a la
part superior.
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Després, per sota dels materials anteriors, hem trobat afloraments dels materials
lutítics i sorrencs del Santonià i els del Cenomanià, els quals es troben per sota del
materials carbonatats del Campanià. Precisament, en aquest indret és on es troba la Font
Blanca. La font es troba, precisament al contacte entre aquests materials acabats
d´esmentar, igual que la propera Font de la Figuera.

PARADA 11. COLL DE CABECES, (la Fabregada, terme municipal de
Vilanova de Meià, comarca de la Noguera).(Full 290).
Després de realitzar la parada anterior, cal fer un nou i breu recorregut pel camí que
surt de la Font Blanca i que es dirigeix cap a llevant. Aquest camí ascendeix cap el Coll de
Cabeces, per on farem la propera aturada, la darrera d´aquest recorregut. Així, haurem
recorregut poc més de 1 Km des de la parada anterior.

FOTOGRAFIA 15. PARADA 11
La Cova de les Monges, des del Coll de
Cabeces

FOTOGRAFIA 16. PARADA 11
Montmagastre. Des del Coll de Cabeces

En aquest tram, hem estat circulant entre afloraments dels materials calcolutítics i
sorrencs de Santonià. Aquests són els materials que apareixen a l´indret de l´aturada. Per
sobre es veuen els materials del Campanià, per on hi ha la Cova de les Monges i les restes
del castell troglodita de la Fabregada. FOTOGRAFIA 15. Per d´altra banda, des d´aquest
indret es veuen els relleus de Montmagastre, a llevant d´on ara som. FOTOGRAFIA 16.

EN AQUEST INDRET FINALITZA AQUEST ITINERARI
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
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