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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 tercer de la publicació, 
inclourem diversos treballs realitzats des del Museu de 
Geologia. En aquest cas, els recorreguts es van desenvolupar 
durant l ́any 2014, per la comarca aragonesa de la Ribagorza / 
Ribagorça i també per la comarca catalana de l ́Alta Ribagorça; 
tot i que la major part dels recorreguts es van dur a terme dintre 
de la primera comarca aragonesa acabada d ́esmentar. 
 
_________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 2, 
Recorregut 1, pp 5 – 18 

 

RECORREGUT DE RECERCA DE GEOLÒGICA I 

MINERALÒGICA PER LA COMARCA DE LA 

RIBAGORÇA: DES DE BENAVARRI A TOLBA, 

MONESMA, A QUEIXIGAR I LA VALL DE 

L´ISÀBENA
1
  

 

 

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 fer esment, de que alguns trams del recorregut es faran per camins en mal estat 

de conservació, per la qual cosa serà millor fer-los a peu. Aquest és el d’aproximació a 

algunes de les explotacions mineres. 

  

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

la natura, al llarg de tot el recorregut de l’itinerari.  

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

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

Pirinenc (i més concretament, ho farà pels sectors més occidentals dels Pirineus 

Meridionals; així veurem alguns dels sectors més occidentals del Mantell del Montsec, així 

com també els relleus els més meridionals del Mantell de Bóixols). 

 

 Així, el recorregut s’iniciarà a la localitat de Benavarri (la capital de la Baixa Ribagorça i 

de la Ribagorça Oriental), situada dintre dels sectors més septentrionals i occidentals 

alhora del Mantell del Montsec. Després es dirigirà cap a la conca del riu Queixigar i cap a 

la Vall de l´Isàbena, discorrent per entre materials eocènics. Més endavant, en arribar al 

congost d´Obarra, es penetrarà al que podria ésser un dels indrets més occidentals del 

Mantell de Bóixols. En aquest congost clourà el recorregut de l’itinerari.  

                                                           
1
 En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los tiónicos en las modalidades dialectales 

utilizadas en la zona. Sin embargo, al final (tras la  bibliografía) se ha colocado un esquema de 

equivalencias entre el nombre utilizado y el castellano, de uso común en Aragón. Así: VER, 

TAULA D´EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÓMICS DE LA ZONA (PAG. 14) 
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Per d’altra banda, en aquest recorregut s’haurà circulat per una sola comarca, per la de la 

Ribagorça, i més concretament pels sectors corresponents a la denominada Ribagorça 

Oriental.  

 

 

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 secundaris (del Triàsic, Juràssic i Cretàcic) i dels 

terciaris (fonamentalment de l´Eocè), que formen part dels mantells que configuren els 

Pirineus Meridionals. Aquests materials els trobarem pels voltants de Benavarri i Tolba, a 

l´inici del recorregut. També els trobarem a diferents indrets de la val del Queixigar i de la 

Vall de l´Isàbena. 

 

2.- Observació dels materials terciaris de l´Oligocè, els quals cobreixen als esmentats al 

primer apartat. Aquests materials, eminentment detrítics, els trobarem a diferents indrets 

del recorregut, especialment per les immediacions de Queixigar i de la Pobla d´Isàbena. 

 

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

Aquestes, es relacionaran exclusivament amb les mineralitzacions ferruginoses associades 

a alteracions de pirites, les veurem a Queixigar (Ribagorça Oriental). Es troben associades 

a lignits mesozoics. 

 

4.- Estudi de les explotacions mineres associades amb les mineralitzacions anteriors. I, 

tanmateix de les diverses explotacions que es vagin trobant al llarg del recorregut de 

l´itinerari. 

                                                                                                

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

explotacions mineres anteriors, especialment de les explotacions de lignit dels voltants de 

Queixigar. I, tanmateix de la restauració de l´esmentat impacte. 

 

6.- Valorització del diferents indrets del Patrimoni Geològic i Miner que anem trobant al 

llarg del recorregut. Així, dintre del Patrimoni Miner, cal fer referència als diferents indrets 

on hi ha hagut explotacions mineres, com les situades a Queixigar. 

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 
 

Per la nostra banda, no tenim cap antecedent bibliogràfic relatiu a algun itinerari que 

discorri per aquesta zona, en la seva totalitat, amb l’excepció del treball de MATA-

PERELLÓ i MONTANÉ (2002 i 2005a i 2005b), en un itinerari molt semblant al present, 

en aquest darrer cas.  Un altre antecedent, més recent és el de MATA – PERELLÓ (2009). 

 

A més a més, tenim antecedents relatius a alguns dels trams del mateix. Així, ens referirem 

a: MATA-PERELLÓ (1995a, 1995b, 1996,  1997, 1998, 2001, 2005a i 2005b). Però, en 

cap cas es fa referència al cos central de l’itinerari que ara presentem, a excepció del 

primer treball esmentat al paràgraf anterior.  
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Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions situades a les comarques per les quals 

discorre l’itinerari, farem esment d’uns altres treballs nostres; concretament de MATA-

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

(1988 i 1993). En aquest sentit, també farem esment dels importants treballs de 

MAESTRE (1845) i al més recent de CALVO et altri (1988). 

 

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

farem esment dels treballs generalistes de: GUIMERÀ et altri (1982)  i de RIBA et altri 

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

 

Tots aquests treballs i d’altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a l’apartat dedicat a la 

BIBLIOGRAFIA ESMENTADA.  

 

 

 

RECORREGUT DE L’ITINERARI 

 

Així, el recorregut de l’itinerari, s’iniciarà a la localitat de Benavarri (cap de la comarca 

de la Ribagorça Oriental o Baixa Ribagorça), per on es farà la primera aturada, prop del 

Castell.  Des d’aquí el recorregut s’adreçarà cap a les immediacions de Tolba, per on es 

farà una nova aturada.  

 

Tot seguit, s’anirà cap a Castigaleu i cap a Monesma. Poc abans d’arribar a aquesta 

darrera població es farà una nova parada. Seguidament es continuarà cap a Queixigar. Des 

d’aquest poble s’anirà cap a les Mines de Lignit de Queixigar, per on es farà una nova 

aturada.   

 

Seguidament, el recorregut baixarà cap a la Vall de l´Isàbena, cap a Serradui i cap al 

Barri del Pou. Posteriorment, el recorregut anirà cap a Beranui i cap al Congost 

d´Obarra. En arribar a aquest darrer, s’efectuarà a darrera. En aquest indret clourà el 

recorregut de l’itinerari. 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI 

 

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

PARADES, que tot seguit anirem veient. En cada una d’aquestes aturades farem un breu 

comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui).    

 

 Per d’altra banda, en cada cas indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic on es 

troba l’aturada. Per fer-ho, utilitzarem els fulls editats per l´Instituto Geográfico y 

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

següents: 180 (o de Benasc),  213 (coneguda com a full de Pont de Suert), 250 (o de 

Graus), 251(o d´Areny), 288 (o de Fonz) i 289 (dit de Benavarri). 

 

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

és la següent: 
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PARADA  1 - CONDICIONAL, IMMEDIACIONS DEL TURÓ DEL 

CASTELL DE BENAVARRI,  (terme municipal de Benavarri, comarca de la 

Ribagorza / Ribagorça). (Full 289). 
 

El recorregut del present itinerari, cal iniciar-lo per les immediacions de la població de de 

Benavarri (la capital alhora de la Baixa Ribagorça i de la Ribagorça Oriental, situada 

actualment dintre de la comarca de la Ribagorça). Així, aquest recorregut el començarem 

per les immediacions del turó on es troba el seu castell. Aquest s´ubica lleugerament al 

Nord de la població. 

 

En aquest indret aflorem materials carbonatats mesozoics del Cretàcic. Aquests, formen 

part dels afloraments més occidentals del Mantell del Montsec, tot i que la seva alçada és 

molt més baixa que els relleus del Montsec de Montgai, situats a llevant d´on ara estem 

situats.   

 

 

PARADA 2. MAS DE FALÇ, (terme municipal de Tolba, comarca de la 

Ribagorza / Ribagorça). (Full 289). 
 

 Després de fer l’aturada anterior, cal baixar fins a la immediata població de 

Benavarri, per tal d’anar després cap a ponent, apropant-nos cap a Tolba, seguint la 

carretera N – 230. Poc abans d’arribar-hi, en baixar el petit portet del trencall de les 

Segarres, es trobaran unes granges d´on eix el camí que es dirigeix cap al Mas de Falç. 

Poc abans d’arribar-hi farem una nova aturada. Així, des de la parada anterior, haurem 

efectuat un recorregut proper als 10 Km, els tres darrers per una pista irregular. 

 

 En aquest recorregut, poc després de deixar enrere la població de Benavarri, 

s’han començat a trobar afloraments de nivells detrítics de conglomerats oligocènics. 

Aquests són discordants amb els materials anteriors, als quals cobreixen. Tenen un clar 

caràcter postorogènic.  

 

Més endavant, en apropar-nos al Mas de Falç, haurem tornat a trobar uns afloraments 

dels materials mesozoics, similars als que hem vist a Benavarri. Així, hem tornat a 

entrar dintre dels sectors occidentals del Mantell del Montsec, per on ara ens trobem 

situats. Així, ara es fan palesos afloraments dels materials carbonatats del Cretàcic i 

també del Muschelkalk Mig. Ocasionalment, tanmateix es poden observar afloraments 

dels materials carbonatats mesozoics del Juràssic.  

 

Des d’aquest indret, mirant cap al Sud, es pot veure una estreta vall, excavada a la 

intersecció entre el Riu Queixigar / Cajigar i el Riu Sec. El primer baixa des del poble i 

el segon procedeix de les Segarres Baixes. Aquesta vall estreta que ara veiem, és la part 

final d´un important congost que s’estén cap el Sud (cap el poble de Ciscar): el Congost 

de Ciscar, el qual és un indret important del nostre Patrimoni Geològic. Aquest congost 

es troba obert entre els materials carbonatats del Mantell del Monsec, per on ara ens 

trobem situats. FOTOGRAFIES 1 i 2. 
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FOTOGRAFIA 1. PARADA 2. 

Un aspecte del Congost del Ciscar, del riu Queixigar / Cajigar, en travessar el Mantell del 

Montsec, al Sud de Tolba. 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

Les Cases de Fals i el Castell de Fals, sobre un promontori des del qual es domina el Congost de 

Ciscar, pels seus sectors septentrionals 
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PARADA 3 - CONDICIONAL. TREMUGES DE TOLBA, (terme 

municipal de Tolba, comarca de la Ribagorza / Ribagorça). (Full 289). 
 

 Després de fer la parada anterior, cal retornar a la carretera N – 230, per tal 

d´anar cap el proper poble de Tolba. Poc abans d´arribar-hi, podem fer una nova 

parada, a uns 4 Km de la parada anterior i a uns 2 Km abans d´arribat al poble acabat 

d´esmentar. 

 

 En aquest recorregut, hem deixat enrere els afloraments mesozoics del Mantell 

del Montsec i hem tornat a trobar afloraments dels materials detrítics cenozoics, 

discordants amb els anteriors. Aquests materials pertanyen fonamentalment a 

l´Oligocè. Aquests són els que apareixen a l´indret de la present aturada. 

 

 En aquest lloc hi havia una antiga explotació d´aquests materials detrítics, per 

tal d´ésser emprats per a la construcció. Com a conseqüència d´aquesta explotació, 

queden unes tremuges, les quals formen part del Patrimoni Miner de la Comarca de la 

Ribagorza, que sense ésser gaire grans, són força interessants. Aquestes tremuges es 

troben molt prop de la carretera.. FOTOGRAFIA 3.  

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3 

Un aspecte de les tremuges de Tolba 

 

 

PARADA 4. TEULERA DE MONESMA, (terme municipal de Queixigar i 

Monesma, comarca de la Ribagorza / Ribagorça). (Full 251). 
 

 Després de fer la parada anterior, cal acabar d’arribar fins a Tolba. Des d’aquí 

ens caldrà agafar la carretera local HU – V – 9321, la qual en deixar la carretera N – 
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230, es va dirigint cap el Nord, remuntant el riu Queixigar / Cajigar. Per aquesta 

carretera ens caldrà anar cap el poble de Lluçars / Luzás. Més endavant ens caldrà 

arribar al poble de Castigaleu (per on trobarem la carretera procedent de Lascuarre, la 

ruta A - 2613). A partir d´aquí, ens caldrà continuar cap el NE, seguint la carretera A – 

2613, per tal d’anar després cap a les immediacions de Monesma. Poc abans d´arribar a 

aquesta darrera població, prop del Km 15 (antic Km 29), ens caldrà fer una nova 

aturada, a uns 18 Km de la parada anterior. La farem a la dreta de la carretera, però molt 

prop de la mateixa, quasi a tocar. 

 

En aquest recorregut, inicialment hem anat trobant els materials esmentats a les aturades 

anteriors: els materials detrítics oligocens, postorogènics. Més endavant, poc abans 

d´arribar a Lluçars / Luzás, haurem començat a trobar afloraments dels materials 

cenozoics de l´Eocè. Aquests materials són molt sovint carbonatats i argilosos. Per 

d´altra banda, molt sovint es troben afectats per fractures i encavalcaments de direccions 

NE – SW, com succeeix prop del poble abans esmentat.  

 

Aquests materials es van trobant fins a les immediacions de l´indret per on fem la 

present aturada. En aquest indret va haver-hi una petita extracció de calcolutites, per tal 

de ser utilitzades a la teuleria que ara estem veient. A l´actualitat gairebé no es veuen 

restes de l´antiga explotació. Tot i així, es fa molt palesa l´antiga Teuleria (Teuleria de 

Monesma), a l´igual que diverses construccions properes i la bassa utilitzada per mollar 

les roques argiloses (en aquest cas les calcolutites eocèniques). 

 

Aquesta teuleria constitueix un element important del Patrimoni Miner de la comarca 

de la Ribagorça / Ribagorza. Cal dir que es troba força ben conservada. 

FOTOGRAFIES 4 i 5. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 4 

Aspecte de la teuleria, des de dalt.  

Cal remarcar que la seva secció circular, ben palesa des d´aquí 
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FOTOGRAFIA 5. PARADA 4 

Aspecte frontal de la Teuleria de Monesma 

 

 

PARADA 5. MINA EULÀLIA, (terme municipal de Queixigar i 

Monesma, comarca de la Ribagorza / Ribagorça). (Full 251). 
 

Després de fer l’aturada anterior, ens cal acabar d’arribar fins a Monesma i a la Torre 

de Monesma, seguint sempre per la carretera autonòmica A – 2613. Després, per 

aquesta ruta, ens caldrà arribar a Noguero i posteriorment al poble de Queixigar / 

Cajigar. Aquí caldrà agafar el trencall de Casa Fornós i d´Isclés, per tal d’arribar a la 

Mina Eulàlia, per on farem la present aturada, després d’efectuar un recorregut proper 

als 10 Km, des de l´indret de la parada anterior. En tot cas, des del darrer poble, haurem 

efectuat un recorregut proper als 4 Km. 

 

 En aquest llarg recorregut, haurem anat trobant els materials eocènics ja 

esmentats a la parada anterior. Aquests materials són de color grisós, amb alternances 

de calcolutites i gresos. Sovint, i especialment a l´inici del recorregut, els hem trobat 

recoberts per terrenys oligocènics postorogènics molt detrítics. Tot i així, en tot aquest 

recorregut, estem plenament situats dintre dels sectors septentrionals del Mantell del 

Montsec, tot i que els materials acabats d´esmentar el recobreixen, trobant-se 

discordants amb els mesozoics del mantell acabat d´esmentar. 

 

En aquest indret hi ha un aflorament dels materials del Ludià, entre els quals es troben 

nivells intercalats de lignits, els quals han estat explotats en aquest lloc, mitjançant 

mineria a cel obert, durant els darrers anys. A l’actualitat, aquestes explotacions es 

troben aturades.   FOTOGRAFIES 6 i 7. 

 

Entre els lignits es troben presents mineralitzacions secundaries de ferro. Aquestes 

s’han format a partir de l’alteració, per oxidació de la PIRITA primària, inclosa en els 
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lignits. Així, s’ha format la GOETHITA (terrosa i limonítica) i també la 

MELANTERITA.  Com a conseqüència de formar-se Àcid Sulfúric (a partir d’aquestes 

oxidacions) i de trobar-se la CALCITA entre la roca encaixonant, s’ha format en ésser 

atacada aquesta per l´esmentat àcid, el GUIX.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 5 

Un aspecte de l´explotació 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 5 

Un altre aspecte de l´explotació 
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PARADA 6. CASTELL DE RODA D´ISÀBENA, (terme municipal de la 

Roda d´Isàbena, comarca de la Ribagorza / Ribagorça). (Full 251). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal fer un llarg recorregut per tal de baixar cap a la vall 

del riu Isàbena. Així ens caldrà agafar un camí (en bones condicions) el qual es dirigeix 

cap el SW, passant per les immediacions de la casa de la Morera i de Montoliu, arribant 

finalment a la Roca, prop del Km 18 de la carretera autonòmica A – 1605. Després, 

caldrà seguir per aquesta ruta, remuntant el riu Isàbena, per tal d´arribar al trencall de 

Roda d´Isàbena. En arribar al poble, farem una nova aturada, a uns 19 Km de 

Queixigar / Cajigar; i a uns 23 de la darrera aturada.   

 

També hi ha la possibilitat d´anar per un camí (molt irregular) cap a Sant Esteve del 

Mall, des d´on es pot baixar cap a la Pobla de Roda, des d´on es pot anar cap a la Roda 

d´Isàbena, seguint en sentit descendent la carretera A – 1605. 

 

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

quals pertanyen en la seva major part a l’Eocè, i es troben constituïts per trams de 

calcolutites i de Gresos. Aquests materials són de tonalitats grisenques i en bona part són 

els anomenats gresos de Roda, del Cusià – Ilerdià Inferior. 

 

Des d’aquest indret, situat al bell mig de la comarqueta, es pot fer una bona observació de 

la depressió (totalment similar a la Terreta i a la Depressió Mitjana de la Conca de Tremp, 

situades a llevant d´on ara som). Per d´altra banda, des d´aquest indret, mirant cap a llevant 

es poden veure els nivells de conglomerats que la separen de la vall de la vall de la 

Noguera  Ribagorçana i de la Terreta. Es tracta dels conglomerats de Sant Esteve del Mall. 

FOTOGRAFIA 8. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 8. PARADA 6 

Un aspecte del conglomerats oligocènics postorogènics de Sant Esteve del Mall 
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PARADA 7. EL CONGOST D´OBARRA, (Ballabriga, terme municipal de 

la Veracreu, comarca de la Ribagorza / Ribagorça). (Full 213). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal fer un nou recorregut, anant cap el Nord, 

remuntant el riu Isàbena. Així, primer, ens caldrà retornar a la carretera autonòmica A – 

1605. Després, per aquesta carretera ens caldrà anar cap a la Pobla de Roda / la Puebla 

de Roda i posteriorment cap als poblets de Serradui i Biasques d´Obarra / Biascas de 

Obarra, arribant finalment a Beranui.  Des d´aquí ens caldrà anar cap al Congost 

d´Obarra. En arribar a aquest darrer, s’efectuarà una nova aturada. Així, des de la parada 

anterior, haurem fet un nou recorregut, ara proper als 15 - 16 Km, aproximadament. 

 

Com al cas anterior, en aquest recorregut, hem anat trobant els materials esmentats a les 

parades anteriors, els quals pertanyen en la seva major part a l’Eocè, i es troben constituïts 

per trams de calcolutites i de Gresos. Aquests materials pertanyen en bona part a l´Ilerdià. 

Més amunt, per les immediacions del Pont de Serradui, haurem trobat afloraments de les 

calcàries amb alveolines de la Formació Ager – Cadí, de L´Eocè. I més amunt, descendint 

en la sèrie estratigràfica, haurem trobat nivells ocasionals del garumnià, així com trams 

carbonatats, grisencs i calcolutítics del Cretàcic Superior, del Maestritxià i del Campanià. 

Tots aquests materials cal situar-los dintre dels sectors més septentrionals del Mantell del 

Montsec. 

 

Més amunt, poc després de sobrepassar el Monestir d´Obarra, es comencen a trobar trams 

de roques carbonatades del Cretàcic Inferior (i fins i tot del Juràssic Superior). Així, es 

veuen trams carbonatats de l´Aptià i del Gargasià. Efectivament, en aquest indret es troba 

l´encavalcament del Mantell de Bóixols sobre el Mantell del Montsec. Aquest 

encavalcament es fa ben palès on ara som. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 7 

Entrada al congost pels seus sectors meridionals. Es fan força evidents els trams 

carbonatats del Cretàcic Inferior 



16 
 

El riu Isàbena, en trobar-se aquests materials més durs que els qui ha més avall, s’ha 

engorjat, donant lloc a un estret i impressionant desfilader, el anomenat congost d´Obarra, 

on som ara situats. FOTOGRAFIES 9  i 10 

 

Finalment, cal dir que aquest indret, pels seus valors geomorfològics, mereix la condició 

de PIG (Punt d’Interès Geològic), i com a tal mereix ésser considerat com a un punt 

important del nostre Patrimoni Geològic. Aquest patrimoni queda ben ampliat, si 

considerem la presencia del Monestir d´Ibarra situat prop de l´extrem sud del congost del 

mateix nom.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 10. PARADA 7 

Un aspecte de l´Absis del Monestir d´Ibarra, al davant del Congost d´Ibarra, obert pel riu Isàbena. 

 

 

EN AQUEST DARRER INDRET FINALITZA L'ITINERARI 

 

______________________________________________________________ 
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TAULES D´EQUVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÍMICS UTILITZATS 

EN AQUEST RECORREGUT PER LA COMARCA DE LA RIBAGORÇA / 

RIBAGORZA 

 
TOPÒNIMS EN LES VARIETATS 

DIALECTALS DE LA ZONA 

TOPÒNIMS EN LENGUA 

CASTELLANA 

 
BENAVARRI BENABARRE 

BERANUI BERANUY 

BIASQUES D´OBARRA BIASCAS DE OBARRA 

CALADRONS CALADRONES 

LLUÇARS LUZÁS 

RODA D´ISÀBENA RODA DE ISÁBENA 

QUEIXIGAR (poble) CAJIJAR (Pueblo) 

QUEIXIGAR (riu) CAJIJAR (río) 

RIBAGORÇA RIBAGORZA 

SANT ESTEVE DEL MALL SAN ESTEBAN DEL MALL 

SERRADUI SERRADUY 

VERACREU VERACRUZ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 2, 
Recorregut 2, pp 19 – 30 

 

RECORREGUT GEOLÒGIC I MINER PER LA 

COMARCA ARAGONESA DE LA RIBAGORÇA / 

RIBAGORZA: DES DE BENABARRI CAP ALER I 

CAP AGUINALIU
2
 / 18C D´OCTUBRE DEL 2014 

 

 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 
 

 

ADVERTÈNCIES PRÈVIES 
 

Com en altres recorreguts de RECONEIXEMENT GEOLÒGIC (o de 

RECONEIXEMENT GEOLÒGIC I MINER), el recorregut es compondrà de diverses 

PARADES. Tanmateix hi haurà algunes PARADES CONDICIONALS. D'acord amb les 

característiques de la marxa es podrà prescindir d'aquestes últimes, si fos necessari.  

 

D'altra banda, caldrà tenir en compte, en tot moment, especialment abans de començar 

els recorreguts dels diferents trams, l'estat dels camins i carreteres, per on transitarà el 

recorregut. Així, en aquest itinerari, es transitarà per camins de terra entre Aler i la 

Teuleria de Aler. Després. Tanmateix des de la cruïlla de la carretera vella de Graus, 

fins a la Teuleria de Aler - Puiverd / Puigverd. I finalment, el recorregut més llarg és el 

que es farà des Aguinaliu fins a les Salines de Aguinaliu, on finalitzarà el recorregut de 

l'itinerari.  

 

Finalment, com ja fem en altres recorreguts similars, volem dir que cal tenir una cura 

molt especial en el respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut de l'itinerari, i 

també fora d'ell.  

 

 

BREU INTRODUCCIÓ GEOLÒGICA  
 

El recorregut del present es desenvoluparà per diferents zones ocupades pel Sistema 

Pirinenc (o millor dit, dels Pirineus). Així, d'una manera més concreta, es pot dir que es 

circularà fonamentalment pel que podríem anomenar com a Unitat Central Surpirinaica 

(que equival al que tradicionalment s'ha anomenat com Prepirineu Meridional, tal com 

encara l'anomenen habitualment els geògrafs, naturalment en sentit geogràfic). Tot i 

així, la totalitat del recorregut es desenvoluparà íntegrament per les zones més 

occidentals del Mantell del Montsec. 

 

                                                           
2
 En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los tiónicos en las modalidades dialectales 

utilizadas en la zona. Sin embargo, al final (tras la  bibliografía) se ha colocado un esquema de 

equivalencias entre el nombre utilizado y el castellano, de uso común en Aragón. Así: VER, 

TAULA D´EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÓMICS DE LA ZONA (PAG. 12) 
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Per d´altra banda, s'aniran trobant els materials mesozoics (del Triàsic, Juràssic i 

Cretaci) i els cenozoics (del Paleocè, Eocè i Oligocè), que formen part dels diferents 

mantells de corriment, que constitueixen aquesta subunitat geològica pirinenca, 

especialment de l´esmentat Mantell del Montsec. 

 

També cal dir, que el recorregut del present itinerari, s'efectuarà exclusivament per una 

comarca aragonesa, per la de la Ribagorça, discorrent inicialment per la qual s'havia 

denominat com Ribagorça Oriental, entre Benavarri i Torres del Bisbe. Malgrat això, el 

recorregut acabarà a l'antiga Ribagorça Occidental, per les rodalies de Aguinaliu.  

 

El recorregut discorrerà per les rodalies de diferents poblacions (Benavarri, Aler, Torres 

del Bisbe i Aguinaliu). Cal assenyalar que la majoria d'elles es troba en ple procés de 

pèrdua demogràfica, com passa amb tota la Ribagorça Oriental, fins i tot amb la seva 

capital, la població de Benavarri (per on començarà el recorregut).  

 

D'altra banda, en aquest recorregut es passarà de la conca de la Noguera Ribagorçana a 

la del riu Essera, prop del qual finalitzarà el present itinerari.  

 

 

OBJECTIUS GENERALS D'AQUEST ITINERARI  
 

En aquest itinerari, els objectius generals que s'han d'aconseguir, es poden concretar en 

els següents aspectes:  

 

1. Estudi i reconeixement dels materials mesozoics (del Triàsic, Juràssic i Cretaci) i dels 

cenozoics (del Paleocè, Eocè i fonamentalment de l'Oligocè) situats a la Unitat Central 

Surpirinaica, que anirem trobant al llarg del recorregut de l'itinerari. Aquests materials 

formen part del Mantell del Montsec. 

 

2. Observació de l'estructura de la Unitat Central Surpirinaica que anirem trobant al 

llarg del recorregut d'aquest itinerari. Així, el recorregut permetrà tallar el Mantell del 

Montsec, entre Benavarri i Torres del Bisbe.  

 

3. Estudi i descripció d'algunes mineralitzacions, que anirem veient al llarg del 

recorregut, especialment de les mineralitzacions salines. Les trobarem en els voltants de 

la població de Aguinaliu, entre els afloraments dels materials triàsics del Keuper.  

 

4. Visió d'algunes de les antigues explotacions relacionades amb les mineralitzacions 

anteriors; i també d'altres explotacions que anirem trobant al llarg del recorregut, en què 

no pararem.  

 

5. Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Geològic que 

anirem trobant al llarg del recorregut d'aquest itinerari.  

 

6. Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Miner, que 

anirem trobant al llarg del recorregut d'aquest itinerari. Entre aquests llocs, cal esmentar 

la Teuleria de Aler, la Teuleria de Aler - Puiverd / Puigverd, els Forns de Calç de Aler - 

Puiverd / Puigverd o les Salines de Aguinaliu.  
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ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS  
 

En relació amb aquest itinerari, existeixen diversos antecedents bibliogràfics nostres, de 

MATA-PERELLÓ (1995, 1996 i 2002); també de MATA-PERELLÓ i MONTANÉ 

GARCIA: 2002 i 2004). Es tracta de diferents itineraris que discorren per aquesta 

comarca i per les veïnes. Un altre antecedent és el de MATA – PERELLÓ y 

VILALTELLA FARRÀS (2007). En alguns casos pels mateixos llocs que el present, 

almenys en alguns trams del seus recorreguts.  

 

D'altra banda, també farem esment de dos treballs, de caràcter geològic generalista, que 

corresponen a GUIMERA et altri (1992) i RIBA et altri (1976). Tots dos fan referència 

al conjunt de la geologia de Catalunya, fent una breu referència a les terres limítrofes de 

la Ribagorça. També farem esment dels treballs de l'IGME (1972) relatiu al Mapa 

Geològic d'Espanya (a escala 1: 200.000).  

 

Pel que fa a les mineralitzacions que anirem trobant, farem esment del treball de 

CALVO et altri (1988); així com diversos treballs nostres; concretament dels següents: 

MATA-PERELLÓ (1979, 1987, 1990a, 1990b, 1990c i 1991). Així mateix, també 

farem esment d'altres treballs nostres, com: MATA-PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ 

(1989 i 1990). Igualment farem esment dels treballs clàssics com: MAESTRE (1845) i 

MALLADA (1881); així com diferents treballs de l'IGME (1974 i 1975).  

 

Finalment, direm que tots aquests treballs (així com d'altres que ara no hem esmentat), 

figuraran esmentats, per ordre alfabètic, en l'apartat dedicat a les REFERÈNCIES 

BIBLIOGRÀFIQUES.  

 

 

 

RECORREGUT DE L'ITINERARI  
 

Aquest recorregut s'iniciarà a la voltants de població de Benavarri, des d'on es dirigirà 

cap al ponent, amb la finalitat d'arribar a la població de Aler, en l'entorn s'efectuaran 

diverses parades, en llocs molt interessants del Patrimoni miner.  

 

Després d'això, el recorregut seguirà feia Torres del Bisbe, des d'on s'encaminarà feia 

Pueyo de Marquillén, deixant la Ribagorça Oriental i entrant a la Ribagorça 

Occidental. Poc abans del Pueyo, es trobarà la carretera que va cap Aguinaliu, que 

convindrà agafar. Una vegada en aquesta població se seguirà per un camí de terra cap a 

les Salines de Aguinaliu, on finalitzarà el recorregut de l'itinerari 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L'ITINERARI  
 

Com de costum, farem una sèrie de PARADES (o ESTACIONS), on es realitzaran 

diverses explicacions al voltant de les característiques del lloc on es troba la PARADA.  

 

D'altra banda, hi farem esment del terme municipal on es troben, així com del número 

del "Mapa Topogràfic Nacional (a escala 1: 50.000, que indicarem entre parèntesis. 



22 
 

Així, ara utilitzarem només les fulles 250 (o de Graus), la 288 (de Fonz) i la 289 (o de 

Benavarri). 

 

Així, la relació ordenada de les parades que constitueixen el recorregut d'aquest 

itinerari, és la següent:  

 

 

PARADA  1 - CONDICIONAL, IMMEDIACIONS DEL TURÓ DEL 

CASTELL DE BENAVARRI,  (terme municipal de Benavarri, comarca de la 

Ribagorza / Ribagorça). (Full 289). 
 

El recorregut del present itinerari, cal iniciar-lo per les immediacions de la població de de 

Benavarri (la capital alhora de la Baixa Ribagorça i de la Ribagorça Oriental, situada 

actualment dintre de la comarca de la Ribagorça). Així, aquest recorregut el començarem 

per les immediacions del turó on es troba el seu castell. Aquest s´ubica lleugerament al 

Nord de la població. 

 

En aquest indret aflorem materials carbonatats mesozoics del Cretàcic. Aquests, formen 

part dels afloraments més occidentals del Mantell del Montsec, tot i que la seva alçada és 

molt més baixa que els relleus del Montsec de Montgai, situats a llevant d´on ara estem 

situats.   

 

 

PARADA 2. TEULERA D'ALER, (Aler, terme municipal de Benavarri, 

comarca de la Ribagorça / Ribagorza). (Full 288).  
 

Després d'efectuar la parada anterior, cal sortit de la població de Benavarri / 

Benabarre, per la carretera nacional N-123, per tal d´arribar així a les immediacions de 

la població d´Aler. Aquí, després de prendre el ramal d'accés a la mateixa, caldrà 

prendre una carretereta que després es converteix en un camí de terra. Aquest vial 

gairebé surt del mateix encreuament, a la dreta de la carretera d'accés al poble. Per 

aquest camí de terra, en uns 2 Km s'arribarà al paratge on hi ha l´antiga teuleria. Aquí 

farem una nova parada, a uns 4 Km de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut hem trobat afloraments dels materials detrítics cenozoics de 

l'Oligocè, els quals recobreixen als materials carbonatats cretàcics del Mantell del 

Montsec, que aquí és tot just imperceptible. Tot i així es visible en alguns llocs com al 

congostet del barranc del Molí, sota el poble de Aler. Així, en aquest lloc es fan 

clarament palesos els materials de l´Aptià. Aquests materials encavalquen als de les 

Serres Marginals , situats al Sud dels anteriors; tot i que no es fan palesos, en trobar-se 

recoberts per terrenys cenozoics, postorogènics. FOTOGRAFIA 1. 

 

En arribar al lloc on efectuarem la present aturada, pot observar-se un interessant 

element patrimonial, en part ocult entre la vegetació. Tot i això es troba en un relatiu 

bon estat de conservació, essent un important element del nostre Patrimoni Miner. 

FOTOGRAFIA 2. 

 

En relació a aquesta teuleria, cal dir que aprofitaven uns nivells calcolutics propers com 

a matèria prima. 
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FOTOGRAFIA 1. PARADA 2 

Un aspecte del poble d´Aler i del Mantell del Montsec al Barranc del Molí 

 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

Un aspecte de la Teuleria de Aler 
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PARADA 3. TEULERA D'ALER - PUIVERD / PUIGVERD, (Aler, terme 

municipal de Benavarri, comarca de la Ribagorça). (Full 288).  

 
Després d'efectuar la parada anterior, cal retornar cap al encreuament de Aler. Aquí, hi 

haurà la caldrà travessar la nova carretera N-123, per seguir pel seu vell traçat, que 

condueix directament fins al poble de Torres del Bisbe. Per aquesta carretera, en uns 2 

Km arribarem a la cruïlla del camí que condueix al proper caseriu de Puiverd / 

Puigverd. Així, caldrà prendre aquest camí, passant gairebé al principi del mateix per 

uns antics forns de calç (en els quals farem la propera parada). En arribar al mas 

convindrà seguir a peu fins arribar a la propera Teulera de Aler - Puiverd / Puigverd on 

farem la present aturada. Així, haurem recorregut poc més de 4 Km. 

 

En aquest recorregut fins al lloc de la parada hem anat trobant els materials que ja hem 

trobat en l'anterior recorregut, és a dir els materials detrítics oligocènics que cobreixen 

els carbonatats cretàcics del Mantell del Montsec, com en el cas de la parada anterior, 

molt esmorteït.  

 

D'altra banda, a poca distància de l'encreuament d'on surt el camí que hem agafat, hem 

sobrepassat una antiga explotació de les calcàries mesozoiques del Cretaci, que veurem 

a la parada següent, de tornada. 

 

Després, en arribar al lloc de la parada, es pot observar una antiga teulera fa poc 

restaurada. En aquest establiment s'utilitzaven els materials argilosos (i calcolutíticos) 

cenozoics extrets en una interessant explotació propera, subterrània. Finalment, sens 

dubte cal dir que aquesta Teulera de Aler - Puiverd / Puigverd, és un dels punts més 

interessants del Patrimoni Miner de la Ribagorça. FOTOGRAFIES 3, 4 i 5. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3 

Un aspecte del conjunt de la Teuleria 
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FOTOGRAFIA 4. PARADA 3 

Aspecte de la pare superior del forn de la Teulera d´Aler ´Puiverd, un dels sectors més 

interessants de la mateixa   

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 3 

Antigues explotacions de materials argilosos (de calcolutites). Es troben en una situació molt 

propera a la teuleria on s´empraven com a matèria prima. 
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PARADA 4. FORNS DE CALÇ DE ALER - PUIVERD / PUIGVERD, 

(Aler, terme de Benavarri, comarca de la Ribagorça). (Full 288).  
 

Després d'efectuar la parada anterior, cal retornar cap al inici del camí, prop de la vella 

carretera N-123. Abans d'arribar-hi, ens trobarem amb uns antics forns de calç o escales 

(que ja hem vist a l'anada). En aquest lloc, situat al costat dret de la carretera farem una 

nova parada.  

 

En aquest recorregut hem anat trobant de nou els materials ja esmentats en el recorregut 

anterior. Així, ara en el recorregut de tornada farem aquesta aturada. Així,  en arribar al 

lloc de la parada us haurem trobat amb un interessant conjunt de forns de calç. Així, 

dues d'elles es troben en bones condicions, mentre que un tercer element es troba 

bastant deteriorat. Val a dir, que aquests forns de calç o escales formen part del nostre 

Patrimoni Miner. FOTOGRAFIA 6. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 4 

Dos dels antics forns de calç d´Aler – Puiverd / Puigverd 
 

 

 

PARADA 5. SALINES D´AGUINALIU, (Aguinaliu, terme municipal de 

Graus, comarca de la Ribagorça). (Full 289).  

 
Finalment, després d'efectuar la parada anterior, cal fer un llarg recorregut. Primer cal 

arribar a Torres del Bisbe, per la vella carretera N-123. Aquí, s'incidirà en el nou traçat 

de la carretera, per la qual serà necessari continuar, anant cap Graus. Així sobrepassarà 

el poble de Pueyo de Marquillén. Poc després del poble es trobarà (per l'esquerra de la 

carretera) el ramal que condueix cap al poble de Aguinaliu. En arribar a aquest poble 

caldrà seguir per un camí de terra que condueix cap a les Salines de Aguinaliu on farem 

l'última parada del recorregut d'aquest itinerari. També, cal dir que en aquest tram del 
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recorregut de l´itinerari, hem passat de la Ribagorça Oriental a la Ribagorça occidental, 

on som ara. Així, per tal d´arribar fins aquest indret, haurem efectuat un recorregut molt 

proper als 15 Km. 

 

En aquest recorregut hem anat trobant els materials esmentats anteriorment. També hem 

trobat algunes explotacions d'àrids, com la situada prop de Torres del Bisbe (abans 

d'arribar al poble) o la que es trobava a la carretera a Aguinaliu, en sobrepassar el 

barranc de Sarrou.  

 

Després, en arribar al lloc de la parada, haurem trobat els afloraments triàsics del 

Keuper, amb presència de nivells argilosos i guixencs. Precisament, en relació amb 

aquests materials s'han originat surgències d'aigües salades, que han estat aprofitades en 

unes antigues salines. Això és degut al contingut en HALITA que tenen els guixos del 

Keuper.   

 

Aquestes salines malgrat el seu deficient estat de conservació constitueixen un element 

molt important del Patrimoni Miner de la Ribagorça. No obstant això, l'element més ben 

conservat de tot el conjunt és el corresponent a la bassa d'emmagatzematge de l'aigua 

salada. FOTOGRAFIES 7, 8 i 9. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 5. 

Un aspecte de la bassa on es recollien les aigües salades. Posteriorment, aquestes erer 

distribuïdes per les diferents eres 

 
  

Pel que fa a les eres de les salines, cal dir que es troben cobertes de vegetació. I pel que 

correspon a l'edifici d'emmagatzematge de la sal extreta, cal dir que presenta un avançat 

estat de deteriorament, amenaçant ruïna imminent.  
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FOTOGRAFIA 8. PARADA 5 

La bassa i la zona on es trobaven situades les eres. A l´actualitat es troben cobertes de vegetació 

 
 

 
 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 5 

Lar eres cobertes de vegetació. Al fons es poden veure les restes de l´edifici dedicat a 

emmagatzemar la sal, l´Alfori  

 

. 

EN AQUEST LLOC FINALITZA L'ITINERARI 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 12 
Recorregut 3, pp 31 – 42 

 

RECORRIDO DESDE CASSERRES DEL CASTELL 

A FET, ESTALL Y MONTFALCÓ, A TRAVÉS DEL 

PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO DE LA 

COMARCA DE LA RIBAGORZA
3
  

 

 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 
 

 

ADVERTENCIAS PREVIAS 

 

Como en otros recorridos de RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO (o de 

RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO Y MINERO), el recorrido se compondrá de 

diversas PARADAS. En este caso serán nueve, de las cuales tres serán PARADAS 

CONDICIONALES. De acuerdo con las características de la marcha se podrá prescindir 

de estas últimas, si fuera necesario.   

 

Por otra parte, habrá que tener en cuenta, en todo momento, especialmente antes de 

empezar los recorridos de los diferentes tramos, el estado de los caminos y carreteras, 

por donde transitará el recorrido. Precisamente, en este itinerario, se discurrirá casi 

siempre por caminos de tierra; especialmente entre las localidades de Casserres del 

Castell y Montfalcó.  

 

Al respecto, cabe decir que prácticamente todo este tramo se halla en buenas 

condiciones. Por otra parte, este largo recorrido por caminos de tierra se realizará por 

zonas actualmente deshabitadas, en la mayor parte de su superficie. 

 

Finalmente, como ya hacemos en otros recorridos similares, queremos decir que hace 

falta tener un cuidado muy especial en el respeto a la naturaleza, a lo largo de todo el 

recorrido del itinerario, y también fuera de él.  

 

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN GEOLÓGICA 
 

Todo el recorrido de este itinerario, se desarrollará por distintas zonas ocupadas por el 

Sistema Pirenaico o simplemente por los Pirineos. Así, más exactamente se circulará 

                                                           
3
 En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los tiónicos en las modalidades dialectales 

utilizadas en la zona. Sin embargo, al final (tras la  bibliografía) se ha colocado un esquema de 

equivalencias entre el nombre utilizado y el castellano, de uso común en Aragón. Así: VER, 

TAULA D´EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÓMICS DE LA ZONA (PAG. 14) 
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por lo que podríamos denominar como Unidad Central Surpirinaica (esto es, lo que ha 

venido llamándose como Prepirineo Meridional, tal como aún le llaman habitualmente 

los geógrafos). 

 

Así, el recorrido, ya desde su origen se iniciará en esta subunidad geológica antes 

mencionada; concretamente en la Unidad Central Surpirinaica, todo ello muy cerca de 

la población de Casserres del Castell.  

 

Luego, desde ahí hasta llegar al fin del recorrido, se irán encontrando los materiales 

mesozoicos (del Triásico, Jurásico y Cretácico) y los cenozoicos (del Paleoceno, 

Eoceno y Oligoceno), que forman parte de los diferentes mantos de corrimiento, que 

constituyen esta subunidad geológica pirenaica.  

 

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA 

 

El recorrido del presente itinerario se efectuará exclusivamente por una comarca 

aragonesa, por la de la Ribagorza, discurriendo siempre por la que se había denominado 

como Ribagorza Oriental. Aun así, se iniciará en el término municipal de Estopiñan del 

Castillo, concretamente en Casserres del Castell. 

 

Cabe señalar, que prácticamente todo el recorrido transitará por zonas actualmente 

deshabitadas. Así, tras salir de Casserres del Castell, hasta llegar a Montfalcó, la 

mayoría de las poblaciones que se van a encontrar están ahora deshabitadas. Solo 

jalonaran el recorrido algunas masías, habitadas circunstancialmente, en épocas de 

trabajos agrícolas.  

 

Así, se pasará por las cercanías de Finestres, Fet y Estall, para terminar en Montfalcó, 

en donde solo están vivos los recuerdos de las piedras de los edificios asilvestrados y 

cubiertos de vegetación, mudos testigos de un pasado, no muy lejano.  

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ESTE ITINERARIO  

 

En este itinerario, los objetivos generales que se han de conseguir, se pueden concretar 

en los siguientes aspectos:  

 

1.- Estudio y reconocimiento de los materiales mesozoicos (del Triásico, Jurásico y 

Cretácico) y de los cenozoicos (del Paleoceno, Eoceno y fundamentalmente del 

Oligoceno) situados en la Unidad Central Surpirinaica, que iremos encontrando a lo 

largo del recorrido del itinerario. 

 

2.- Observación de la estructura de la Unidad Central Surpirinaica que iremos 

encontrando a lo largo del recorrido de este itinerario. Así, el recorrido permitirá cortar 

el Manto de las Sierras Marginales (entre Casserres del Castell y las inmediaciones de 

Fet) y posteriormente el Manto del Montsec, en donde finalizará este recorrido del 

itinerario. 
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3.- Estudio y descripción de algunas mineralizaciones, que iremos viendo a lo largo del 

recorrido 

 

4.- Visión de algunas de las antiguas explotaciones relacionadas con las 

mineralizaciones anteriores; y también (a distancia) de las explotaciones que 

actualmente se realizan en el término de Estopanyà del Castell, en las inmediaciones de 

Soriana, dedicadas a la extracción de las ofitas, para ser dedicadas a la obtención de 

áridos.  

  

5.- Visión de los diferentes lugares directamente relacionados con el Patrimonio 

Geológico que iremos encontrando a lo largo del recorrido de este itinerario. Así, en 

relación con el Patrimonio Geológico es posible mencionar las dolinas y poljés en el 

municipio de Estopiñan del Castillo, entre esta población y la de Casserres del Castillo. 

También cabe mencionar la visión del Pas de Bon Rebei (que veremos desde diversos 

lugares del recorrido), el lugar en donde el Noguera Ribagorzana atraviesa el Montsec, 

formando un impresionante desfiladero, que separa Aragón de Cataluña. 

 

6.- Visión de los diferentes lugares directamente relacionados con el Patrimonio 

Minero, que iremos encontrando a lo largo del recorrido de este itinerario.  

 

 

 

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 

En relación con este itinerario, existen varios antecedentes bibliográficos nuestros 

(<biblio>); también de MATA-PERELLÓ y MONTANÉ GARCIA: 2002 y 2004). Se 

trata de diferentes itinerarios que discurren por esta comarca y por las vecinas. En 

algunos casos por los mismos lugares que el presente, al menos en algunos tramos del 

sus tramos.  

 

Por otra parte, también haremos mención de dos trabajos, de carácter geológico 

generalista, que corresponden a GUIMERA et altri (1992) y a RIBA et altri (1976). 

Ambos hacen referencia al conjunto de la geología de Cataluña, haciendo una breve 

referencia a las tierras limítrofes de la Ribagorza. También haremos mención de los 

trabajos del IGME (1974a y 1974b), relativos al Mapa Metalogenético de España.  

 

Con respecto a las mineralizaciones que iremos encontrando,  mencionaremos el trabajo 

de CALVO et altri (1988); así como varios trabajos nuestros; concretamente de los 

siguientes: MATA-PERELLÓ (1979, 1990a, 1990b, 1990c, 1990d y 1991a). Asimismo, 

también mencionaremos otros trabajos, también nuestros, como: MATA-PERELLÓ y 

SANZ  BALAGUÉ (1989 y 1990). Igualmente haremos mención de los trabajos 

clásicos como: MAESTRE (1845) y MALLADA (1881); así como distintos trabajos del 

IGME (1974a, 1974b, 1975a y 1975b). 

 

Finalmente, diremos que todos estos trabajos (así como otros que ahora no hemos 

aludido), figurarán mencionados, por orden alfabético, en el apartado dedicado a las 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  

 

 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=mineralitzacions
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=MONTANÉ
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=GUIMERA
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=altri
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Metalogenético
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=España
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RECORRIDO DEL ITINERARIO  
 

Este recorrido se iniciará en las inmediaciones de la  población de Casserres del 

Castell, por donde se efectuará la primera parada del itinerario en la misma población. 

Luego, a partir de ese momento, se continuará por un camino de tierra y el recorrido se 

encaminará hacía las inmediaciones de Fet, por donde se efectuará una nueva parada; 

aunque en este trayecto se habrán efectuado otras, una en el Puente de Penavera y otra 

en el Vértice Geodésico de la Creu (la Cruz). 

 

Seguidamente, el recorrido se dirigirá hacía las inmediaciones del pueblecito de Estall, 

por donde se efectuará una nueva parada. Posteriormente, se encaminará el recorrido 

hacía el pueblecito de Montfalcó, en donde se efectuará la última parada, finalizando 

ahí el recorrido del itinerario, en las cercanías de la ermita de Santa Quiteria, por 

encima del embalse de Canelles.   

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO  

 
Como de costumbre, haremos una serio de PARADAS (o ESTACIONES), en donde se 

realizaran diversas explicaciones en torno a las características del lugar en donde se 

halla la PARADA.  

 

Por otra parte, en ellas haremos mención del término municipal dónde se encuentran, así 

como del número del “Mapa Topográfico Nacional (a escala 1:50.000, que indicaremos 

entre paréntesis. Así, ahora (en este recorrido) utilizaremos solamente la hoja 289 (o de 

Benabarre).  

 

Así, la relación ordenada de las paradas que constituyen el recorrido de este itinerario, 

es la siguiente:  

 
 

PARADA 1. ANTIGUA LAGUNA DEL REGUÉ, (término municipal de 

Estopiñan del Castillo, comarca de la Ribagorza). (Hoja 289).  
 

 El recorrido lo iniciaremos en las inmediaciones de la población de Casserres 

del Castell, des de donde convendrá salir por el camino de tierra que conduce a 

Estopanyà. Sin embargo, al llegar al paraje del Regué, realizaremos la primera parada, 

justo en las cercanías del camino que se dirige a Finestres. Así, des del inicio, habremos 

recorrido poco más de 1 Km. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales triásicos 

del Keuper. Cerca del inicio, sin embargo, habremos visto una explotación de niveles 

carbonatados triásicos. En efecto, ahí extraían unas calizas triásicas del Muschelkalk, las 

cuales eran utilizadas como áridos.  

 

Al llegar a este lugar, vemos una llanura (Pla del Regué). Se trata de la hondonada de 

unas antiguas lagunas kársticas, desecadas artificialmente hace tiempo. Como es 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Topográfico
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natural, en el fondo de las mismas se halla una tierra muy fértil, y también es fácil ver 

sedimentos de turbas.  FOTOGRAFIA 1 
 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Llano del Pla del Regué, una antigua laguna de origen kárstico desecada 

 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. PUENTE DE PENAVERA, SOBRE EL 

RÍO CAJIGAR, (términos municipales de Estopiñan del Castillo y de 

Viacamp y Litera, comarca de la Ribagorza). (Hoja 289).  
 

 Después de efectuar la parada anterior, cabe seguir por el camino de tierra que 

conduce hacía la cercana población de Casserres del Castillo. Al sobrepasar el Pla del 

Regué, cabe seguir por el camino que conduce hacía Finestres y Fet. Por este camino se 

llegará al Puente de Penavera, en donde se sobrepasa el río Cajigar, en una posición 

muy cercana a su desembocadura en el Noguera Ribagorzana, que realiza en la cola del 

embalse de  Canelles. En este lugar, si acontece, efectuaremos una nueva parada, por 

encima del mencionado río. 

 

En este recorrido hemos ido encontrando los materiales citados en las paradas 

anteriores. Se trata de los terrenos mesozoicos (que se reparten entre el Triásico, el 

Jurásico y el Cretácico) que pertenecen al Manto de las Sierras Marginales, dentro de la 

Unidad Central Surpirenaica, en donde nos hallamos.  

 

Cabe señalar que muy a menudo los materiales anteriores se hallan recubiertos por 

derrubios de pendiente, que han sido explotados como áridos en diversos sectores del 

recorrido de este tramo. 

 

Desde este lugar de la parada, puede observarse un interesante congosto. Éste ha sido 

abierto por el río Cajigar, al atravesar las calizas mesozoicas del Jurásico. Este congosto 
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se halla al Sur del puente en donde ahora estamos y muy a menudo forma parte de la 

cola del embalse de Canelles. 

 

 

PARADA 3. INMEDIACIONES DEL VÉRTICE GEODÉSICO DE LA 

CREU (LA CRUZ), (Fet, término municipal de Viacamp y Litera, 

comarca de la Ribagorza). (Hoja 289).  
 

 Tras efectuar la parada anterior, es necesario continuar por el camino que 

conduce a Finestres y a Fet. A casi 1´5 Km de superar el puente, encontraremos un 

cruce. Ahí será necesario continuar por el camino que remonta la sierra y se dirige hacía 

Fet. Por este camino, al llegar a las inmediaciones del Vértice Geodésico de la Creu (la 

Cruz), de 885 m, convendrá hacer una nueva parada. Esta parada la realizaremos 

mirando hacía el NE de donde estamos situados. 

 

Este recorrido, lo habremos estado efectuando entre derrubios de pendiente, procedentes 

de la erosión de los materiales carbonatados mesozoicos que forman parte de las 

primeras alineaciones del Manto del Montsec, que se halla al Norte de donde estamos 

ahora. Cabe señalar que estos materiales mesozoicos pertenecen en su mayor parte al 

Cretácico, y en menor parte al Jurásico. El contacto entre el Manto de las Sierras 

Marginales y el Manto del Montsec, lo hemos sobrepasado en este tramo del recorrido 

del itinerario. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 3 

El Congosto de Bon Rebei (o Pas de Bon Rebei), desde las inmediaciones del Vértice Geodésico 

de la Creu (la Cruz) 

 

Desde este lugar es posible tener un buen punto de observación del tramo sur del 

Congosto o Paso de Bon Rebei, por donde el río Ribagorzana atraviesa los materiales 

carbonatados del Manto del Montsec. Estos materiales forman parte de la Unidad 
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Central Surpirenaica, en donde nos hallamos y nos hallaremos a lo largo de todo el 

recorrido de este itinerario. 

 

También, desde este lugar puede tenerse un inmejorable punto de observación del viejo 

pueblo de Fet, una antigua cabecera municipal, actualmente despoblado, tras la 

construcción del embalse de Canelles y abandonarse la labranza de las tierras. El pueblo 

se halla sobre un impresionante acantilado, por encima del embalse. FOTOGRAFIA 2 

 

 

PARADA 4 - CONDICIONAL. INMEDIACIONES DEL COLLADO DE 

FET, (Fet, término municipal de Viacamp y Litera, comarca de la 

Ribagorza). (Hoja 289).  
 

 Tras efectuar la parada anterior, es necesario continuar por el camino que 

conduce a Fet. A casi 2´5 Km, se encontrará el ramal (en buenas condiciones) que lleva 

al pueblo abandonado de Fet. Ahí, en vistas al mismo, haremos una parada.   

 

En este recorrido, habremos ido encontrando los materiales citados en la parada 

anterior. Así habremos encontrado muchos materiales cuaternarios, constituidos por 

derrubios de pendiente. Estos proceden de la erosión de los terrenos mesozoicos del  

Manto del Montsec. Estos derrubios son eminentemente calcáreos. 

 

Al llegar al lugar de la parada, veremos como el viejo pueblo de Fet se halla situado 

sobre un nivel de calizas cretácicas, que constituyen un suave relieve hacía el Norte (en 

donde nos encontramos ahora), mientras que hacía el Sur dan lugar a un impresionante 

acantilado (en donde se encuentra el pueblo), que se yergue sobre el embalse de 

Canelles. FOTOGRAFIA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 4 

El pueblo de Fet, sobre un acantilado 
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 Por otra parte, desde Fet puede observarse de nuevo el Congosto (o Pas) de Bon 

Rebei, tal como puede verse en la siguiente instantánea del mencionado congosto 

abierto por el río Ribagorzana al atravesar el Montsec. FOTOGRAFIA 4. 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 4 

El Congosto (o Pas de Bon Rebei), desde Fet. A la derecha está la ermita de la Pertusa 

(Noguera, Cataluña) y a la izquierda la ermita de Santa Quiteria (Ribagorza, Aragón) 

 
 

 

PARADA 5 - CONDICIONAL. PUEBLO DE ESTALL, (Estall, término 

municipal de Viacamp y Litera, comarca de la Ribagorza). (Hoja 289).  
 

 Tras efectuar la parada anterior, es necesario retornar hacía atrás, por el 

camino que hemos tomado para ir a Fet. Luego convendrá seguir hacía el levante, 

hasta encontrar el ramal que se dirige hacia los pueblos deshabitados de Estall y 

Montfalcó. Al llegar al primer pueblo, efectuaremos una nueva parada. 

 

En este recorrido, como en el caso anterior, habremos ido encontrando los materiales 

citados en las paradas anteriores. Así habremos encontrado muchos materiales 

cuaternarios, constituidos por derrubios de pendiente. Estos proceden de la erosión de 

los terrenos mesozoicos del  Manto del Montsec.  

 

Muy a menudo, estos materiales han sido explotados para ser utilizados como áridos 

para la construcción, como en las inmediaciones de Estall, en donde han sido extraídos 

para el arreglo del camino que ahora estamos utilizando. 
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PARADA 6. ERMITA DE SANTA QUITERIA, (Montfalcó, término 

municipal de Viacamp y Litera, comarca de la Ribagorza). (Hoja 289).  
 

 Finalmente, tras efectuar la parada anterior, es necesario continuar por el camino 

que conduce hacía el viejo pueblo (actualmente despoblado) de Montfalcó. Al llegar al 

pueblo, será necesario tomar el sendero que conduce a la ermita de Santa Quiteria, al 

llegar a ella, efectuaremos la última parada del recorrido de este itinerario. Esta ermita 

se halla situada sobre un promontorio, desde el cual puede observarse muy bien el curso 

del río Ribagorzana (o Noguera Ribagorzana): 

 

 Como en los casos anteriores, en este recorrido hemos ido encontrando 

afloramientos de los materiales mesozoicos del Manto de las Sierras Marginales. Sin 

embargo, al llegar a las inmediaciones de Montfalcó habremos encontrado 

afloramientos de los materiales del Keuper (con tramos de yesos y de arcillas). Cabe 

señalar que a través de estos materiales se efectúa el cabalgamiento del Manto del 

Montsec sobre el anteriormente citado. Uno y otro forman parte de la Unidad Central 

Surpirenaica, por donde hemos efectuado la totalidad del presente itinerario. 

 

 Al llegar a la ermita de Santa Quiteria, puede observarse perfectamente la parte 

meridional del Congosto (o Pas) de Bon Rebei. FOTOGRAFIA 5.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 6 

Vista, desde la ermita de Santa Quiteria, del valle del río Ribagorzana (o Noguera 

Ribagorzana), con las Minas de Cortàs en el fondo del cauce, en la zona normalmente cubierta 

por las aguas del Embalse de Canelles. 
 

 

Asimismo, pueden observarse las antiguas Minas de Lignito de Cortàs, situadas 

mayoritariamente en la comarca catalana de la Noguera, pero con continuidad en la 

orilla aragonesa, por debajo de la armita antes citada. Estas minas aprovechaban unos 
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niveles de lignito, pertenecientes al Cretácico Inferior. Finalmente, cabe decir que estas 

minas (tanto las aragonesas como las catalanas) se hallan normalmente se hallan 

cubiertas por las aguas del embalse. Solo en casos excepcionales como el de la actual 

sequía, permiten que queden fuera de las aguas del embalse, como ha sucedido este año. 

 

 También, desde este lugar puede observarse la ermita de la Pertusa, situada en 

las tierras catalanas de la Noguera, al otro lado del Congosto. FOTOGRAFIA 6. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 6 

En primer término: la Pertusa (Noguera). En segundo: Santa Quiteria (Ribagorza).  

En medio el Congosto (o Pas) de Monrebey 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL ITINERARIO  
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D´ESTOPANYÀ A CASSERRES DEL CASTELL, 

ESTANA I A CISCAR
4
  

 

 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 

 

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

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

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

 

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

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

Aquest és el cas del camí d´Estopanyà a Soriana i a Estanya. 

 

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

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

 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta ocasió, la totalitat del recorregut es realitzarà pel Sistema Pirinenc,  des 

del seu inici a Estopanyà, fins a la seva fi a Ciscar, concretament al Congost del Queixa a. 

 

Així, el recorregut s´iniciarà prop a la localitat d´Estopanyà, situada al Sistema 

Pirinenc. Després, la totalitat del recorregut discorrerà per aquesta unitat, entre Soriana, 

Estanya i Ciscas, per on finalitzarà. Tot i així, en tot moment es discorrerà bàsicament per 

la Unitat de les Serres Marginals, i també per la Unitat del Montsec (cap al final del 

recorregut, a l´esmentat Congost del Queixigar). Així, s´aniran trobant sempre afloraments 

dels materials mesozoics, del Triàsic i del Cretàcic, fonamentalment. 

                                                           
4
 En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los tiónicos en las modalidades dialectales 

utilizadas en la zona. Sin embargo, al final (tras la  bibliografía) se ha colocado un esquema de 

equivalencias entre el nombre utilizado y el castellano, de uso común en Aragón. Así: VER, 

TAULA D´EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÓMICS DE LA ZONA (PAG. 14) 
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Per d´altra banda, el recorregut transitarà per diverses terres de l´àrea de Lleida. 

Així, ho farà concretament, quasi des de principi a fi, per la comarca aragonesa oficial de 

la Ribagorza. 

 

 

 

OBJECTIUS GENERALS D´AQUEST ITINERARI 

 

En aquest itinerari, els objectius generals, que s´han d´aconseguir, es poden 

concretar en els següents aspectes: 

 

1.- Estudi  i reconeixement dels materials mesozoics (del Triàsic i del Cretàcic, 

fonamentalment), situats a les Serres Meridionals Prepirinenques, i més concretament al 

Mantell de la Unitat de les Serres Marginals, i que trobarem en quasi tot el recorregut, 

entre Estopanyà i les immediacions de Ciscar. Tanmateix, cal fer esment de que pels 

voltants d´aquesta darrera població circularem breument pel Mantell del Montsec. 

 

4.- Observació de l´estructura de les Serres Meridionals Prepirinenques, i de les 

seves relacions (a distància) amb la propera Depressió Geològica de l´Ebre, que no 

arribarem a tallar en aquest recorregut. 

 

5.- Estudi i descripció de diverses mineralitzacions situades que vagin trobant al 

llarg del recorregut de l´itinerari. 

 

6.- Visió d´algunes de les antigues explotacions relacionades amb les 

mineralitzacions anteriors; i també de les explotacions mes o menys actuals. Aquest és el 

cas de les antigues explotacions de calcàries d´Estopanyà 

 

7.- Valoració de l´impacte produïts sobre el Medi Natural i sobre el Medi Ambient, 

a partir de les explotacions anteriors.  

 

8.- Visió de d´algunes zones kàrstiques, com el Pla de la Font de les Olles, que 

veurem des de les proximitats d´Estopanyà. Aquestes zones es ubicades dintre del Mantell 

de la Unitat de les Serres Marginals. 

 

9.- Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Geològic i 

Miner, situats a la bora del recorregut d´aquest itinerari: com les llacunes kàrstiques 

d´Estana, entre altres indrets. 

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

En relació amb aquest itinerari geològico-mineralògic, existeixen diversos 

antecedents bibliogràfics nostres (MATA-PERELLÓ, 1991b, 1995, 1996, 1997, 1998, 

2001, 2006, 2010 i 2011). Així com a MATA – PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2014). 

Es tracta de diferents itineraris que discorren per aquestes mateixes comarques, i en alguns 

casos pels mateixos indrets que el present, almenys en alguns trams del seus recorreguts, 

especialment en la darrera referència esmentada. 
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Per d´altra banda, també farem esment de dos treballs, de caràcter geològic 

generalista, que corresponen a GUIMERA et altri (1992), i a RIBA et altri (1976). Ambdós 

fan referència al conjunt de la geologia dels Països Catalans. Tanmateix, farem esment dels 

treballs de l´IGME (1974a i 1974b), relatius al Mapa Metalogenético de España. 

 

I, pel que fa a les mineralitzacions situades en aquestes comarques, farem esment 

del treball de CALVO et altri (1988); així com de diversos treballs nostres; concretament 

dels següents: MATA-PERELLÓ (1979, 1985, 1990a, 1990b i 1991a).  Tanmateix farem 

esment d´uns altres treballs nostres, concretament de: MATA-PERELLÓ i SANZ 

BALAGUÉ (1989 i 1990). 

 

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

dedicat a les REFERÈNCIES  BIBLIOGRÀFIQUES.  

 

 

 

RECORREGUT DE L´ ITINERARI 

 

El recorregut de l´itinerari s´iniciarà per les immediacions de la població 

d´Estopanyà, per on farem una aturada. Tot seguit, caldrà anar cap el Pla de la Font de les 

Olles i cap a Soriana. Des d´aquí es farà una fillola fins a les Llacunes d´Estanya. 

 

Tot seguit, des de Soriana caldrà baixar cap a la vall del riu Queixigar, per tal 

d´anar cap a Ciscar i cap al Congost del Queixigar, per on es farà la darrera aturada del 

recorregut d´aquest itinerari. 

 

 

 

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.  

 

En aquesta ocasió, utilitzarem els següents full: 288 (dita de Fonz), 289 (dita de 

Benavarri) i 327 (dita d´Os de Balaguer) i 359 (dita de Balaguer).  

 

Així, la relació ordenada de les parades que composen el recorregut d´aquest 

itinerari, és la següent:  

 

 

PARADA 1. MINES DE MANGANÈS D´ESTOPANYÀ, (terme municipal 

d´Estopanyà, comarca de la Ribagorça, antiga Baixa Ribagorça). (Full 289). 
 

El recorregut de l´itinerari, el podem iniciar en aquest indret, el qual es troba situat 

molt prop de la població d´Estopanyà, per la carretera que hi accedeix des del poble i que 

condueix cap a Purroi. Aquest indret es troba a poc més de 1 Km del poble, cap el seu 

NNW.  
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En aquest breu recorregut des cel poble, s´han anat tallant els materials mesozoics, 

del Triàsic i del Cretàcic. Prop de la mina, hi afloren uns nivells carbonatats del Cretàcic: 

concretament que les "calcàries arenoses del Montsec". Precisament, la mineralització es 

situa sobre aquests calcàries cretàciques, tot reblint cavitats d´origen càrstic. 

 

Es tracta d´un rebliment de composició mineralògica de caràcter Mn-Fe; amb 

presència entre els minerals de manganès dels següents minerals: BIRNESSITA, 

PIROLUSITA (sense cap mena de dubte, és el mineral majoritari de l’indici), 

PSILOMELANA, RAMSDOLLITA (sempre molt minoritari), TODOROQUITA, 

MANGANOCALCITA i RODOCROISITA.  

 

Per d´altra banda, entre els minerals de ferro es troben els següents: GOETHITA 

(molt abundant, i sempre d´aspecte terrós, molt limonítica), HEMATITES (també molt 

abundant) i SIDERITA. També és molt abundant la CALCITA, sovint de color rosat. 

 

És interessant de veure el patrimoni miner d´aquest indret, amb un formós 

"castellet", per desgràcia sotmès a la degradació. FOTOGRAFIA 7. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Castellet Miner d´Estopanyà. 

 

 

PARADA 2. PLA DE LA FONT DE LES OLLES, (al terme municipal 

d´Estopanyà, comarca de la Ribagorça, antiga Baixa Ribagorça). (Full 289). 
 

Des de l´aturada anterior és possible continuar pel camí de terra que es dirigeix cap 

a Estanya, tot continuant el camí que passa per davant de les mines acabades de veure, en 

un recorregut de prop de 4 Km. En aquest trajecte, en passar pel Pla de la Font de les Olles 

es pot fer una nova aturada., a uns 2 Km de l’anterior. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant els materials esmentats a la parada anterior, 

Així com diverses minetes situades prop del camí, ben visibles. Tanmateix hi ha petites 
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minetes de minerals de ferro a poca distancia de les anteriors, però més allunyades. 

Després trobarem afloraments de les ofites del Keuper, i finalment afloraments dels 

materials carbonatats que han estat explotats a diversos llocs, prop d´on ara som.  

FOTOGRAFIA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

Un aspecte de l´explotació de les calcàries triàsiques 

 

Davant de les explotacions de calcàries, veurem una extensa plana (Pla de la Font 

de les Olles). Es tracta del fons d´una antiga llacuna càrstica, dessecada  fa temps. Al fons 

de la llacuna és molt fàcil veure sediments de torbes. FOTOGRAFIA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 2 

Pla de la Font de les Olles, una superfície kàrstica propera a Estopanyà 
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PARADA 3. TRENCALL DE FINESTRES, (Soriana, pertanyen al terme 

municipal d’Estopanyà, comarca de la Ribagorça, antiga Baixa Ribagorça). 

(Full 289). 
 

Després de fer la parada anterior, cal seguir pel camí de terra cap al poblet de 

Casserres del Castell. Poc abans d´arribar-hi, prop del trencall del camí que es dirigeix 

cap a Finestres i cap a Fet, podem fer una nova aturada, a uns 2 Km de l´anterior aturada. 

 

 Tot aquest recorregut, s´efectua sempre dintre del Mantell de la Unitat de les 

Serres Marginals, amb afloraments de materials mesozoics, molt sovint recoberts pels 

"Conglomerats de Baells", de l´Oligocè. Poc després de la parada anterior, haurem trobat 

una zona kàrstica similar a la de la parada anterior. També haurem vist uns nivells 

carbonatats mesozoics del Muschelkalk en una posició gairebé vertical. En erosionar-se 

han deixat uns interessants turons com a testimoni. FOTOGRAFIA 4. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 3 

Turons testimonis del Muschelkalk. Es situen sobre un nivell molt inclinat. 

 

 Per d´altra banda, en aquest tram del recorregut, haurem pogut observar la propera 

explotació d´ofites de Soriana, en actiu. 

 

 

PARADA 4. LLACS D´ESTANYA, (pertanyen a l’antic terme d’Estanya, 

actualment integrat al de Benavarri, comarca de la Ribagorça). (Full 289). 
 

Després de fer la parada anterior, cal seguir pel camí de terra cap al poblet de 

Casserres del Castell. A partir d´aquí, cal fer una fillola anant cap a ponent, cap el proper 

poble d´Estana (tot i que no hi arribarem). Així, aviat trobarem les Llacunes d´Estana. 

Aquí farem una nova aturada, a uns 5 Km de l´anterior aturada. 
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En aquest recorregut, hem continuat circulant entre els afloraments mesozoics de 

les Serres Marginals Pirinenques. Per on estem situats. 

 

Pel que fa als estanys, cal dir que aquests es troben entre un ample aflorament dels 

materials guixos os i argilosos del Keuper. Aquests constitueixen un bon conjunt de llacs 

d´origen càrstic. En total són quatre estanys, amb un de molt gran (l´Estany Gran de Baix), 

el qual es troba en èpoques de sequera, separat en dues parts, cada una de les quals 

correspon a una dolina. Es tracta dons d´una uvala. 

 

Aquesta petita localitat de la Franja Aragonesa posseeix un dels més bonics bens 

del patrimoni geològic dels Pirineus; en l’actualitat podem observar prop del poble tres 

llacs càrstics: dos de morfologia circular i un de major format per l’addició de dues 

dolines, dibuixant un perímetre en forma de 8. 

Una ullada a la geologia local ens posa de manifest que estem majoritàriament 

sobre terrenys triàsics, ja siguin de les fàcies Keuper o d’altres fàcies carbonàtiques 

(calcàries lacustres finament estratificades i intensament deformades, margues de 

coloracions ocre, calcàries micrítiques i dolomies secundàries - derivades de la 

substitució del calci per magnesi – en les calcaries micrítiques esmentades.  El comentat 

fins aquí es refereix a l’estratigrafia. Si observem la geologia estructural ens adonarem 

de la gran presència de falles d’important component direccional. Aquestes fractures 

diferencien varis blocs evidenciats pels contactes entre els diferents materials de la sèrie 

estratigràfica local. En alguns d’aquests blocs és on localitzem els llacs (separats els uns 

dels altres mitjançant les falles acabades d´esmentar). 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 4 

Aspecte de les llacunes. Llacuna de Baix 

 

Tal com hem esmentat, aquests llacs són de naturalesa càrstica: formats per 

l’enfonsament del sostre d’una antiga cavitat subterrània inundada (situada per sota del 

nivell freàtic). La primera consideració que podem fer va referida a la diferència de cota 

existent entre la zona on ens trobem i els cursos fluvials més propers: la Noguera 
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Ribagorçana (fonamentalment). La segona és respecte a la parada de la gravera de Puig 

– Roig, on requeríem una molt notable activitat tectònica per desplaçar l’Assabenta vers 

l’oest. 

 

Aquest indret, forma part del Patrimoni Geològic, tant de l´Aragó, com del 

conjunt de tots els Pirineus. Efectivament, es tracta del conjunt més importants de 

llacunes d´origen càrstic. FOTOGRAFIA 5 
 

 

PARADA 5 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS D´ENTENÇA / 

ANTENZA, (Entenc a / Antena, actualment pertany al terme municipal de 

Benavarri / Benabarre, Ribagorça / Ribagorza). (Full 289). 
  

Després de fer la parada anterior, cal retornar fins a les immediacions de 

Casserres del Castell. Poc abans d´arribar-hi, trobarem per l´esquerra el camí 

(transitable) que es dirigeix cap el Nord, cap a la vall i la llera del riu Queixigar / Cajigar. 

Poc abans d´arribar a Entença / Antenza farem una nova aturada, a uns 7 Km de 

l´anterior. 

 

En aquest recorregut, haurem tornat a trobar els materials que hem esmentat a les 

aturades anteriors. Cal dir que continuem situats dintre de les Serres Marginals Exteriors. 

Així, haurem anat trobant afloraments dels materials mesozoics.  

 

En aquest indret, estem pràcticament a la llera del riu Queixigar / Cajigar, amb 

presencia dels materials detrítics arrossegats pel riu. Precisament, en aquest indret va 

haver-hi una antiga explotació d´aquests materials en una antiga gravera, actualment 

aturada. FOTOGRAFIA 6. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 5 

Antiga gravera situada sobre la llera del riu Queixar / Cajigar 

Entença / Antenza 
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PARADA 6 - CONDICIONAL. PONT DE CISCAR SOBRE EL RIU 

QUEIXIGAR  / CAJIGAR, (Ciscar, actualment pertany al terme municipal de 

Benavarri / Benabarre, Ribagorça / Ribagorza). (Full 289). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal continuar pel camí que es dirigeix cap 

a Ciscar, tot remuntant el riu Queixigar / Cajigar. Aviat ens caldrà deixar el trencall 

d´Entença / Antenza, per la dreta. Finalment, en arribar a les immediacions de Ciscar, 

podem fer una nova aturada, a uns  3 Km de l´anterior. 

 

Aquest recorregut l´hem efectuat sempre per la llera del riu. Així, haurem vist, per 

arreu, afloraments dels materials detrítics arrossegats pel riu. Aquests són eminentment 

carbonatats.  

 

Aquests són els materials que s´observen al Pont de Ciscar, sobre l´esmentat riu, 

al peu de la població. FOTOGRAFIA 7. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 6 

La llera del riu Queixigar / Cajigar, als peus de Ciscar 

 

 

PARADA 7. CONGOST DE CISCAR, ESTRET DEL QUEIXIGAR, (Ciscar, 

actualment pertany al terme municipal de Benavarri, Ribagorça / Ribagorza). 

(Full 289). 
 

Després de fer la parada nterior,  cal remuntar el riu Queixigar, per tal d’arribar fins 

al Congost del Ciscar (al també denominat Estret del Queixigar). En aquest indret, a uns 4 

Km de l´inici, farem la popera aturada del recorregut.   

 

Tot aquest recorregut, s’efectua entre els materials que constitueixen el Mantell de 

les Serres Marginals del Sistema Pirinenc. Aquests materials, en bona part pertanyen al 
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Cretàcic, i es troben constituïts per nivells carbonatats. També cal dir, que en bona part, 

aquests materials es troben recoberts per sediments terciaris post-orogènics. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 8. PARADA 7 

Sector meridional del congost 
 

 
 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 7 

Un aspecte de l´entrada al congost 
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En aquest lloc, hi ha un interessant indret del nostre Patrimoni Geològic (un PIG). 

Es tracta del congost excavat per aquest riu en travessar els nivells de conglomerats 

acabats d’esmentar al paràgraf anterior.  Aquests conglomerats cobreixen a uns nivells 

carbonatats mesozoics. FOTOGRAFIES 6 i 7. 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA L´ITINERARI 

______________________________________________________________ 
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TAULES D´EQUVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÍMICS UTILITZATS 

EN AQUEST RECORREGUT PER LA COMACA DE LA RIBAGORÇA / 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 1, 
Recorregut 5, pp 55 – 70 

 

RECORREGUT GEOLÒGIC I MINER PER LES 

COMARQUES DE LA RIBAGORZA / RIBAGORÇA 

I DEL SOMONTANO: DES DE RODA D´ISÀBENA 

A GÜEL, GRAUS, A L´ESTRET D´ÒLVENA I A 

L´AIGUABARREIG DE L´ESSERA I EL CINCA
5
 /   

 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 
 

 

ADVERTÈNCIES PRÈVIES 
 

Com en altres recorreguts de RECONEIXEMENT GEOLÒGIC (o de 

RECONEIXEMENT GEOLÒGIC I MINER), el recorregut es compondrà de diverses 

PARADES. Tanmateix hi haurà algunes PARADES CONDICIONALS. D'acord amb les 

característiques de la marxa es podrà prescindir d'aquestes últimes, si fos necessari.  

 

D'altra banda, caldrà tenir en compte, en tot moment, especialment abans de començar 

els recorreguts dels diferents trams, l'estat dels camins i carreteres, per on transitarà el 

recorregut. Aquest és el cas del camí d’accés cap el Forn de Calç de Güel, per exemple. 

 

Finalment, com ja fem en altres recorreguts similars, volem dir que cal tenir una cura 

molt especial en el respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut de l'itinerari, i 

també fora d'ell.  

 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ GEOLÒGICA  
 

El recorregut del present es desenvoluparà per diferents zones del Sistema Pirinenc (és a 

dir, dels Pirineus). D'una manera més concreta, es circularà pel que podríem anomenar 

com a Unitat Central Surpirinaica (que equival al que tradicionalment s'ha anomenat 

com Prepirineu Meridional).  

 

Així, el recorregut s´iniciarà als sectors més septentrionals i occidentals a l´hora del 

Mantell del Montsec (pels voltants de Roda d´Isàbena) per a finalitzar dintre de la 

denominada làmina de Naval, situada dintre de les Serres Exteriors Pirinenques, la qual 

es trobarà per les immediacions d´Òlvena. Així, la pràctica totalitat del recorregit 

s´efectuarà pel primer mantell esmentat. 

                                                           
5
 En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los tiónicos en las modalidades dialectales 

utilizadas en la zona. Sin embargo, al final (tras la  bibliografía) se ha colocado un esquema de 

equivalencias entre el nombre utilizado y el castellano, de uso común en Aragón. Así: VER, 

TAULA D´EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÓMICS DE LA ZONA (PAG. 16) 
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A través d'aquest recorregut s'aniran trobant afloraments dels materials mesozoics (del 

Triàsic, Juràssic i Cretaci) i ocasionalment dels cenozoics (del Paleocè, Eocè i Oligocè), 

que formen part dels diferents mantells de corriment, que constitueixen aquestes 

subunitats geològiques pirinenques.  

 

Per d´altra banda, quasi la totalitat del recorregut que ara presentem, s'efectuarà 

exclusivament per la comarca de la Ribagorça, discorrent inicialment per la qual s'havia 

denominat com Ribagorça Oriental (especialment pels voltants de Roda d´Isàbena), per 

passar després als sectors pertanyents abans a la Ribagorça Occidental en bona part del 

recorregut, circulant per la capital comarcal, la ciutat de Graus. Tot i així, els darrers 

trams del recorregut es faran per la comarca del Somontano, per on clourà  el recorregut 

de l'itinerari.  

 

També cal dir que aquest recorregut discorrerà per les rodalies de diferents Poblacions 

(com les següents:  Roda d'Isàbena,  Güell,  Fantova,  la Pobla de Fantova,  Torre del 

Ésera,  Graus i Ólvena). Cal assenyalar que algunes d'elles es troben en ple procés de 

pèrdua demogràfica, com passa amb tota la Ribagorça Oriental, només frenat en alguns 

casos per la proximitat a les vies de comunicació i al turisme.  

 

D'altra banda, en aquest recorregut se seguirà inicialment la vall del riu Isàbena, per 

seguir després la del riu Èssera (on desemboca el primer); per seguir despès 

puntualment la vall del riu Cinca (després de rebre el segon riu). 

 

 

 

OBJECTIUS GENERALS D'AQUEST ITINERARI  
 

En aquest itinerari, els objectius generals que s'han d'aconseguir, es poden concretar en 

els següents aspectes:  

 

1. Estudi i reconeixement dels materials mesozoics (del Triàsic, Juràssic i Cretaci) i dels 

cenozoics (del Paleocè, Eocè i fonamentalment de l'Oligocè) situats a la Unitat Central 

Surpirinaica, que anirem trobant al llarg del recorregut de l'itinerari.  

 

2. Observació de l'estructura de la Unitat Central Surpirinaica que anirem trobant al 

llarg del recorregut d'aquest itinerari. Així, el recorregut permetrà tallar inicialment el 

Mantell del Montsec i posteriorment la làmina de Naval, al final del recorregut de 

l´itinerari. 

 

3. Estudi i descripció de les diferents mineralitzacions, que anirem veient al llarg del 

recorregut. No obstant això, en aquest itinerari no trobarem cap d'importància.  

 

4. Visió d'algunes de les explotacions mineres que anirem trobant al llarg del recorregut.  

 

5. Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Geològic que 

anirem trobant al llarg del recorregut d'aquest itinerari. Així, en relació amb aquest 

patrimoni cal esmentar l'interessant estret de Ólvena, provocat pel riu Èssera en 

travessar la làmina de Naval. Tanmateix, cal parlar de l´aiguabarreig del darrer riu amb 

el riu Cinca, al qual desemboca.  
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6. Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Miner, que 

anirem trobant al llarg del recorregut d'aquest itinerari. Entre aquests llocs, cal esmentar 

l'interessant Forn de Calç de Güell.  

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS  
 

En relació amb aquest itinerari, hi ha molt pocs antecedents bibliogràfics nostres, 

concretament només esmentarem el següent: MATA-PERELLÓ i MONTANÉ 

GARCIA (2002). Recentment, cal fer esment de MATA – PERELLÓ y VILALTELLA 

FARRÀS (2007), es tracta d'un recorregut parcialment coincident amb l'ara presentem, 

en el tram del Isàbena, tot i que el present es realitzarà en sentit totalment invers. 

 

D'altra banda, també farem esment de dos treballs, de caràcter geològic generalista, que 

corresponen a GUIMERA et altri (1992) i a RIBA et altri (1976). Tots dos fan 

referència al conjunt de la geologia de Catalunya, fent una breu referència a les terres 

limítrofes de la Ribagorça. També farem esment dels treballs de l'IGME (1972) relatiu 

al Mapa Geològic d'Espanya (realitzat a escala 1: 200.000).  

 

Pel que fa a les mineralitzacions que anirem trobant, farem esment del treball de 

CALVO et altri (1988); així com diversos treballs nostres; concretament dels següents: 

MATA-PERELLÓ (1987, 1990a, 1990b i 1990c). També esmentarem altres treballs 

nostres, com: MATA-PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (1989 i 1990). Igualment farem 

esment dels treballs clàssics com: MAESTRE (1845) i MALLADA (1881); així com 

diferents treballs de l'IGME (1974 i 1975), efectuats a l'escala d'1: 200.000.  

 

Finalment, direm que tots aquests treballs (així com d'altres que ara no hem esmentat), 

figuraran esmentats, per ordre alfabètic, en l'apartat dedicat a les REFERÈNCIES 

BIBLIOGRÀFIQUES.  

 

 

 

RECORREGUT DE L'ITINERARI  
 

Aquest recorregut s'iniciarà a la voltants de la població de Roda d'Isàbena, per on 

s´efectuarà la primera aturada del recorregut. Així, aquest trajecte s´iniciarà a la vall del 

riu Isàbena.  

 

Després de baixar per la carretera autonòmica aragonesa A – 1605. En arribar al Pont de 

la Colomina, caldrà seguir per una carretera local que es dirigeix cap a Güel / Guëll 

(per on es farà una nova aturada) i cap als pobles de Fántova / Fantoba i cap a la 

Puebla de Fantova / a Pobla de Fantoba. En aquest tram del recorregut, es deixarà 

l´antiga comarca de la Ribagorça Oriental, per a entrar a la Ribagorça Occidental, 

continuant sempre dintre de l´actual comarca de la Ribagorça. Per d´altra banda, s´haurà 

passat de la vall del riu Isàbena a la del riu Èssera. 

 

Posteriorment, el recorregut es desplaçarà cap a les immediacions de la població Ventas 

de Santa Lucia, per la carretera local HU – V – 0331. Així, s´arribarà a la carretera 
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autonòmica A – 139. Posteriorment, s´arribarà a les immediacions de Torre de Ésera i 

després a la ciutat de Graus, la capital comarcal. En aquest recorregut es realitzaran 

diverses aturades. 

 

Posteriorment, es continuarà per la carretera N – 123, anant cap el Sud. Així, s´arribarà 

a l´Embassament de Barasona – Joaquin Costa. Posteriorment, per aquesta mateixa 

carretera s´arribarà a les immediacions d´Ólvena, deixant la comarca de la Ribagorça i 

entrant a la del Somontano. En aquest darrer recorregut es faran diverses aturades a 

l´Estret d´Òlvena i posteriorment a l´aiguabarreig del riu Èssera amb el riu Cinca. Prop 

d´aquest indret finalitzarà aquest recorregut.  

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L'ITINERARI  
 

Com de costum, farem una sèrie de PARADES (o ESTACIONS), on es realitzaran 

diverses explicacions al voltant de les característiques del lloc on es troba la PARADA.  

 

Per d´altra banda, hi farem esment del terme municipal on es troben, així com del 

número del "Mapa Topogràfic Nacional (a escala 1: 50.000, que indicarem entre 

parèntesis. Així, ara utilitzarem els següents fuells: el 250 (o de Graus), el 251 (o 

d'Aren) i el 288 (o de Fonz).  

 

Així, la relació ordenada de les parades que constitueixen el recorregut d'aquest 

itinerari, és la següent:  

 

 

PARADA 1. CASTELL DE RODA D´ISÀBENA, (terme municipal de la 

Roda d´Isàbena, comarca de la Ribagorza / Ribagorça. Antiga Ribagorça 

Oriental). (Full 251). 
 

El recorregut del present itinerari, el començarem en aquest indret, el qual es troba situat 

a la part alta de la població de Roda d´Isàbena. S´hi accedeix des de la carretera 

autonòmica A – 1605, agafant el trencall que es dirigeix cap el poble en un parell de 

Km. 

 

En aquest breu recorregut, hem anat trobant els materials cenozoics que reblen la petita 

depressió, per on circula el riu Isàbena. Aquests materials pertanyen en la seva major part a 

l’Eocè, i es troben constituïts per trams de calcolutites i de Gresos. Aquests materials són 

de tonalitats grisenques i en bona part són els anomenats gresos de Roda, del Cusià – 

Ilerdià Inferior. 

 

Des d’aquest indret, situat al bell mig de la comarqueta de la Vall de l´Isàbena, es pot fer 

una bona observació d´aquesta depressió (totalment similar a la Terreta i a la Depressió 

Mitjana de la Conca de Tremp, situades a llevant d´on ara som).  

Per d´altra banda, des d´aquest indret, mirant cap a llevant es poden veure els nivells de 

conglomerats que la separen de la vall de la vall de la Noguera  Ribagorçana i de la 

Terreta. Es tracta dels conglomerats de Sant Esteve del Mall. FOTOGRAFIA 1. 
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FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Un aspecte del conglomerats oligocènics postorogènics de Sant Esteve del Mall 

 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. ANTIGA TEULERIA DE RODA DE 

ISÁBENA, (Roda d'Isàbena, actual terme municipal d´Isábena, comarca la 

Ribagorça, antiga comarca de la Ribagorça Oriental). (Full 251).  
 

Després d'efectuar la parada anterior, cal retornar a la cruïlla d´on eix la carretera de 

Roda d´Isàbena. En arribar a aquesta cruïlla, cal iniciar una petita fillola per la 

carretera autonòmica A – 1605, anant cap el Nord. Poc després, cal agafar el traçat 

antic de la carretera. En sobrepassar el barranc que baixa de la Roda d´Isábena, cal 

prendre un sender que surt per l'esquerra del pont. En uns dos-cents metres arribarem 

al lloc de la parada.  

 

En aquest recorregut hem anat trobant inicialment aflorament dels materials cenozoics 

anteriorment citats. Aquests s'han fet més lutítics pels voltants de Roda d´Isàbena.  

 

En arribar al lloc de la parada trobarem una antiga teuleria, no gaire ben conservada, 

pràcticament desapareguda. S'hi s'utilitzaven els materials lutítics i calcolutíticos per 

fabricar teules i maons. Així, encara es pot veure l´indret on es feien les extraccions 

dels materials lutítics, que després serien emprats a l´antiga teuleria. FOTOGRAFIA 2. 
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FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

Antiga extracció de calcolutites per a la vella teuleria 

 

 

PARADA 3. FORN DE CALÇ DE GÜEL, (Güel / Güell, terme municipal 

de Graus, comarca de la Ribagorça, antigament havia estat de la Ribagorça 

Oriental). (Full 251).  
 

Després de realitzar la parada anterior, cal desfer la fillola, per tal d´anar ara cap el Sud, 

seguint la carretera autonòmica A – 1605. Així, més avall, en arribar al Pont de la 

Colomina, ens caldrà agafar un trencall per la dreta baixant, una carretereta que es 

dirigeix cap el llogarret de Güel / Güell (que havia estat un antic municipi disseminat). 

Poc després, es trobarà al costat de la carretera (que ara es dirigeix cap a Fantova / 

Fantoba) un antic Forn de Calç, recentment restaurat. En aquest indret farem una nova 

aturada, aproximadament a uns 10 Km. 

 

En aquest recorregut hem anat trobant els materials cenozoics (de l'Eocè). Sovint 

predominen els denominats gresos de Roda. Per d´altra banda són també freqüents els 

nivells de calcolutites ocres. quests són els materials que apareixen en aquest lloc. Per 

d´altra banda, molt sovint, com aquí, aquests materials es troben recoberts per dipòsits 

detrítics del Pleistocè i de l´Holocè.  

 

Així, en aquest lloc es troba un important element del nostre Patrimoni Miner. Es tracta 

d'un antic Forn de Cal (o Calera), en la qual s'aprofitaven uns materials carbonatats de 

procedència detrítica. Precisament al costat del forn es pot veure un recull d'aquests 

materials.  Sens dubte, aquest Forn de Cal (o Calera) és un dels elements fonamentals 

del Patrimoni Miner de la comarca de la Ribagorça; i també del conjunt d'Aragó.  

FOTOGRAFIES 3, 4 i 5.  
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FOTOGRAFIA 3. PARADA 3 

Un aspecte de la part alta del Forn de Calç de Güel / Güell 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 3 

Un aspecte de la part frontal restaurada del Forn de Calç de Güel / Güell 
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FOTOGRAFIA 5. PARADA 3 

Aspecte del apilament dels materials detrítics quaternaris, per ser utilitzats com a 

matèria primera en el Forn de Calç de Güel / Güell 
 

 

PARADA 4 - CONDICIONAL. PLANTA DE TRACTAMENT D'ÀRIDS DE 

LA TORRE DE ESERA, (la Torre de Ésera, terme municipal de Graus, 

comarca de la Ribagorça). (Full 250).  
 

Després de realitzar la parada anterior, cal continuar per la carretereta que es dirigeix 

cap a l´antiga població de Fántova / Fántoba  (que havia estat capital d´un municipi). 

Després, caldrà seguir cap a la població de la Puebla de Fántova / a Pobla de 

Fantoba, seguint ara la carretera local HU – V – 9331. Així, arribarem a les Ventas de 

Santa Lucia i a la carretera A – 139. A partir d´ara, caldrà baixar per la vall del riu 

Èssera, arribant a les immediacions del poble de la Torre del Ésera. Prop del poble 

farem una nova aturada, a uns 14 Km. En aquest recorregut hem passat de la vall del riu 

Isàbena a la del riu Èssera. Tanmateix, de la Ribagorça Oriental històrica a la Ribagorça 

Occidental, en ambdós casos sempre dintre de la actual comarca de la Ribagorça. 

 

En aquest recorregut hem anat trobant els materials cenozoics de l´Eocè, que hem anat 

trobant a les aturades anteriors. Aquests materials cobreixen als mesozoics del Mantell 

del Montsec, en els seus sectors més occidentals. Així, al llarg d´aquest recorregut 

haurem trobat nivells de gresos, calcolutites i de conglomerats. Molt sovint, aquests es 

troben recoberts per terrenys més recents del Pleistocè i de l´Holocè. 

 

Precisament, a l´indret de la present aturada, aflora una de les terrasses 

pleistocèniques del riu Èssera. Els materials detrítics d´aquesta terrassa han estat 

explotats per tal d´ésser utilitzats com a materials de construcció, utilitzats en una 

planta d´àrids.  FOTOGRAFIA 6. 
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FOTOGRAFIA 6. PARADA 4 

Antiga gravera de la Torre d´Ésera 

 

 

PARADA 5 - CONDICIONAL. EXPLOTACIONS D'ÀRIDS DE GRAUS, 

(terme municipal de Graus, comarca de la Ribagorça). (Full 250).  

 

Després d'efectuar la parada anterior, cal seguir cap a Grau per la carretera 

autonòmica A - 169. Així arribarem aviat a la població esmentada, la capital comarca 

de la Ribagorça (també ho era de la Ribagorça Occidental). Després de travessar la 

població i de sortir per la carretera N – 123 (continuació cap el Sud de l´ A – 139), 

podem fer una nova aturada, a la dreta de la ruta, a uns 4 Km de l´anterior. 

 

En aquest recorregut, hem continuat trobant els materials detrítics que hem esmentat a 

les aturades anteriors. Aquests materials són els que afloren a l´indret de la present 

aturada, on es fan molt palesos els materials detrítics del Pleistocè. Precisament, en 

aquest lloc es van explotar aquests materials en una antiga gravera, la qual es troba 

totalment abandonada.  
 

 

PARADA 6. CARRETERA A LA PUEBLA DE CASTRO, (terme 

municipal de la Puebla de Castro / a Pobla de Castre, comarca de la 

Ribagorça). (Full 288).  
 

Després d'efectuar la parada anterior, cal seguir per la carretera nacional N-123, en 

direcció cap a Barbastro. En arribar punt d'on surt la carretera local que es dirigeix cap a 

la Pobla de Castro caldrà prendre per efectuar una nova parada al mateix encreuament. 

Així, des de la parada anterior, haurem efectuat un recorregut molt proper als 10 Km, 
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per tal d´arribar fins aquí. En aquest recorregut, haurem passat per la presa de 

l´Embassament de Barasona – Joaquin Costa. 

 

En aquest recorregut, inicialment hem anat trobant els materials detrítics esmentats a 

l´aturada anterior. Així, haurem vist terrenys eocènics amb gresos, calcolutites i 

conglomerats, coberts sovint per terrenys detrítics del Pleistocè i de l´Holocè. Aquests 

materials cobreixen als mesozoics que formen part del Mantell del Montsec, per sobre 

del qual hem fet bona part del recorregut. Després, en arribar a les immediacions de la 

presa, haurem travessat l´encavalcament d´aquest mantell sobre el Mantell de les Serres 

Marginals, en concret sobre la làmina de Naval, on ens trobem ara situats en aquesta 

aturada. 

 

Des d'aquest lloc, es pot observar l'estret d´Ólveva, amb unes interessants formes 

d'erosió desenvolupades per l'aigua sobre els materials carbonatats mesozoics. 

FOTOGRAFIA 7. 

 

 
  

FOTOGRAFIA 7. PARADA 7. 

Aspecte de l'estret d´Ólvena, sota la carretera a la Puebla de Castro, el pont es veu.  

A la part baixa de la fotografia es poden veure interessants formes d'erosió desenvolupades per 

l'aigua a les calcàries mesozoiques.  

 

 

 

PARADA 7. CARRETERA N – 123. IMMEDIACIONS DEL PONT 

MEDIEVAL (Km. 18´6),  (terme municipal de la Puebla de Castro / a 

Pobla de Castre, comarca de la Ribagorça). (Full 288).  
 

Després d'efectuar la parada anterior, cal seguir per la carretera nacional N-123, en 

direcció cap a Barbastro. En arribar a les immediacions del Km 18 – 18´6, podem 

efectuar una nova aturada. Aquesta la farem en un lloc on es pot aturar fàcilment, prop 



65 
 

d´on hi ha un interessant pot medieval que sobrepassa el riu Èssera. Així, des de la 

parada anterior, haurem efectuat un curt recorregut, molt proper als 2 – 2´5 Km, per tal 

d´arribar fins aquí. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 8. PARADA 7. 

Un altre punt de l'Estret d´Òlvena.  

Es poden veure les calcàries mesozoiques travessades pel riu Èssera 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 7 

El Pont Medieval sobre el riu Èssera 
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En aquest recorregut hem passat pel davant de la Central Elèctrica Subterrània. Així, 

hem passat per indrets de gran bellesa. Tot i així, l´aturada la podíem fer més amunt a la 

sortida d´un túnel. 

 

En qualsevol cas, al llarg d'aquest recorregut hem anat trobant els materials esmentats a 

la parada anterior. Aquests formen part de la lamina de Naval pertanyent al Mantell de 

les Serres Marginals. D'altra banda, poc després de fer aquest recorregut, haurem vist 

un interessant sinclinal pinçat. Aquest es troba al costat esquerra de la carretera, en 

sentit descendent. 

 

Des d´aquest indret, es pot gaudir d´una bona visió de l´estret d´Òlvena, per on discorre 

el riu Èssera. FOTOGRAFIES 8 i 9. 

 

Sens dubte, es tracta d'un lloc de gran bellesa, situat a la zona limítrofa entre les 

comarques del Somontano i la de la Ribagorça.  

 

 

PARADA 8. CARRETERA D'ACCÉS A OLVENA, (terme municipal 

d´Ólvena, comarca del Somontano). (Full 288).  
 

Després de realitzar l´aturada anterior, cal efectuar un nou recorregut per la carretera N 

– 123, anant cap el Sud i cap el SW (cap a Barbastro). En trobar el trencall del ramal 

que es dirigeix cap el poble d´Òlvena, podem fer una nova aturada. Millor al pont de la 

carretera que creu el riu Èssera. Així, des de la parada anterior, haurem realitzat un 

recorregut proper als 3´5 Km. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 10. PARADA 8. 

Un aspecte de l'estret d´Ólvena, solcat pel riu Èssera 
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Aquest lloc es troba al costat de l´Estret d´Òlvena, un congost obert pel riu Èssera en 

travessar els materials cretàcics de la làmina de Naval, la qual que forma part del 

Mantell de les Serres Marginals, dins de la Unitat Central Surpirinaica, a través de la 

quals s´ha realitzat tot el recorregut d´aquest itinerari. 

 

Així, després de realitzar la parada anterior, hem continuat trobant afloraments dels 

materials mesozoics cretàcics de l´esmentada làmina de Naval. Precisament, aquests 

materials cretàcics són els que es poden veure a l´indret de la present aturada, en un lloc 

d´una gran bellesa.  

 

Per d´altra banda, al llarg d´aquest itinerari, hem pogut gaudir d´una bona visió de tota 

la làmina de Naval; així com del sinclinal esmentat al recorregut de la parada anterior. 

FOTOGRAFIES 10 i 11 

 

 
 

FOTOGRAFIA 11. PARADA 8. 

Pont actual i pont medieval sobre el Èssera, a l'estret d´Ólvena. Puente del Diablo  

 

 

PARADA 9. AIGUABARREIG DEL RIU ÉSSERA I DEL RIU CINCA, 

CONFLUÈNCIA DELS DOS RIUS, (terme municipal d´Ólvena, comarca 

de la Somontano). (Full 288).  
 

Després de realitzar l´aturada anterior, cal efectuar acabar d´arribar a l´altra banda del 

riu Èssera. Poc despès de començar el recorregut cap el poble enlairat d´Òlvena, 

trobarem un trencall per l´esquerra de la carretera. Aquest camí ens va conduint cap a la 

llera del riu Cinca. En aquest indret podem fer una nova aturada dintre d´aquest 

recorregut de l´itinerari. Així, ara haurem recorregut poc menys de 1 Km, des de la 

parada realitzada anteriorment. 
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En aquest breu recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a 

l´aturada anterior. Així, haurem vist afloraments dels nivells carbonatats cretàcics, els 

quals formen part de la làmina de Naval, la qual es troba situada dintre de les 

denominades Serres Marginals Pirinenques, per on estem ara situats.  

 

Per d´altra banda, cal dir que aquests materials que hem esmentat a l´anterior paràgraf, 

es troben coberts per sediments detrítics recents, del Pleistocè i de l´Holocè. Aquests 

formen part de les terrasses fluvials del Cinca i del Èssera. 

 

Des d´aquest lloc, es pot gaudir d´una bona visió de la llera del riu Cinca i de la seva 

extensa vall. Tanmateix es pot veure la confluència del riu Èssera amb el Cinca, de 

l´aiguabarreig dels dos rius pirinencs. FOTOGRAFIA 12. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 12. PARADA 9 

Confluència del riu Èssera i del riu Cinca. Aiguabarreig dels dos rius 

El riu Èssera es pot veure en primer terme i el Cinca més lluny 

 

 

 

EN AQUEST LLOC FINALITZA L'ITINERARI 
 

______________________________________________________________________ 
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TAULES D´EQUVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÍMICS UTILITZATS 

EN AQUEST RECORREGUT PER LES COMARQUES DE LA RIBAGORÇA 

/ RIBAGORZA I DEL SOMONTANO 

 
TOPÒNIMS EN LES VARIETATS 

DIALECTALS DE LA ZONA 

TOPÒNIMS EN LENGUA 

CASTELLANA 

 
ÈSSERA (català) ÉSERA 

FANTOBA (aragonès) FANTOVA 

GÚELL (català) GÜEL 

POBLA DE CASTRES, A (aragonès) PUEBLA DE CASTRO, LA 

POBLA DE FÀNTOBA, A (aragonès) PUEBLA DE FANTOVA, LA 

RIBAGORÇA (català) RIBAGORZA 

RODA D´ISÀBENA (català) RODA DE ISÁVENA 
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Recorregut 6, pp 71 – 84 

 

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 

MINERALÒGICA PER LES COMARQUES 

ARAGONESES DE LA LLITERA I DE LA 

RIBAGORZA / RIBAGORÇA: DES DE SAGANTA I 

NATJÀ A CAMPORRELLS I A ESTOPANYÀ
6
  

 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 

 

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

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

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

 

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

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

Aquest és el cas del camí d’accés a la pedrera de Natjà 

 

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

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

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta ocasió, tot i que el recorregut de l´itinerari s´iniciarà prop de la zona de 

contacte entre la Depressió Geològica de l´Ebre (i més concretament a la seva Zona de 

l´Avant-País Plegat) i el Sistema Pirinenc (i més exactament a través de la seva Unitat 

Central Sudpirenenca), a la resta del recorregut, es transitarà sols pel Sistema Pirinenc 

 

Així, el recorregut s´iniciarà prop de la localitat de Saganta, situada a la zona de 

contacte abans esmentada. Després el recorregut s´endinsarà plenament pel Sistema 

Pirinenc, per on es discorrerà entre Saganta i Estopanyà. En aquest recorregut, es 

discorrerà bàsicament per la Unitat de les Serres Marginals. 

 

Per d´altra banda, el recorregut transitarà per diverses terres de l´àrea de Lleida. 

Així, ho farà concretament, quasi des de principi a fi, per la comarca aragonesa oficial de 

                                                           
6
 En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los tiónicos en las modalidades dialectales 

utilizadas en la zona. Sin embargo, al final (tras la  bibliografía) se ha colocado un esquema de 

equivalencias entre el nombre utilizado y el castellano, de uso común en Aragón. Así: VER, 

TAULA D´EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÓMICS DE LA ZONA (PAG. 14) 
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la Ribagorza / Ribagorça. Tot i així. Al principi del recorregut es farà una fillola molt breu 

per la comarca de la Llitera. 

 

 

OBJECTIUS GENERALS D´AQUEST ITINERARI 

 

En aquest itinerari, els objectius generals, que s´han d´aconseguir, es poden 

concretar en els següents aspectes: 

 

1.- Estudi i reconeixement dels materials cenozoics (fonamentalment de l´Oligocè) 

situats a la Depressió Geològica de l´Ebre, que tallarem pels voltants de Saganta. En la 

seva major part, aquests materials pertanyen als denominats "Conglomerats de Baells". 

 

2.- Observació de l´estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre, que dintre 

d´aquest itinerari trobarem, sempre dintre de la Zona de l´Avant-País Plegat. 

 

3.- Estudi  i reconeixement dels materials mesozoics (del Triàsic i del Cretàcic, 

fonamentalment), situats a les Serres Meridionals Prepirinenques, i més concretament al 

Mantell de la Unitat de les Serres Marginals, i que trobarem en quasi tot el recorregut, 

entre Saganta i les immediacions d´Estopanyà.  

 

4.- Observació de l´estructura de les Serres Meridionals Prepirinenques, i de les 

seves relacions amb la Depressió Geològica de l´Ebre (o més exactament, amb la Zona de 

l´Avant-País Plegat). 

 

5.- Estudi i descripció de diverses mineralitzacions situades al llarg del recorregut 

de l´itinerari, entre les quals destacarem les següents:  

5A) les mineralitzacions manganesíferes de rebliments de cavitats d´origen kàrstic, 

situades entre les calcàries cretàciques, i que es troben a les localitats de Natjà, i 

d´Estopanyà, entre altres indrets propers. 

5B) les mineralitzacions ferríferes de rebliments de cavitats d´origen kàrstic, situades entre 

les calcàries cretàciques, i que es troben a la localitat d´Estopanyà. 

5C) les associades als afloraments de les roques ofítiques del Keuper, situades entre altres 

indrets a les proximitats de Natjà i d´Estopanyà. 

 

6.- Visió d´algunes de les antigues explotacions relacionades amb les 

mineralitzacions anteriors; i també de les explotacions mes o menys actuals. Aquest és el 

cas de les antigues explotacions de calcàries de Camporrells i d´Estopanyà 

 

7.- Valoració de l´impacte produïts sobre el Medi Natural i sobre el Medi Ambient, 

a partir de les explotacions anteriors.  

 

9.- Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Geològic 

situats a la bora del recorregut d´aquest itinerari. Així, dintre del Patrimoni Geològic, cal 

fer esment de les bossades kàrstiques dels minerals de manganès, que veurem a Natjà; així 

com de les mineralitzacions associades a ofites de Camporrells i d´Estopanyà. 

 

10.- Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Miner, 

situats a la bora del recorregut d´aquest itinerari. Dintre del Patrimoni Miner, cal fer 

esment de les dels Forns de Calç  que trobarem per les immediacions de Camporrells; així 
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com del Castellet Miner que trobarem a Estopanyà, entre altres elements, que veurem al 

llarg del recorregut 

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

En relació amb aquest itinerari geològico-mineralògic, existeixen diversos 

antecedents bibliogràfics nostres (MATA-PERELLÓ, 1991b, 1995, 1996, 1997, 1998, 

2001, 2006, 2010 i 2011). Així com a MATA – PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2014). 

Es tracta de diferents itineraris que discorren per aquestes mateixes comarques, i en alguns 

casos pels mateixos indrets que el present, almenys en alguns trams del seus recorreguts, 

especialment en la darrera referència esmentada. 

 

Per d´altra banda, també farem esment de dos treballs, de caràcter geològic 

generalista, que corresponen a GUIMERA et altri (1992), i a RIBA et altri (1976). Ambdós 

fan referència al conjunt de la geologia dels Països Catalans. Tanmateix, farem esment dels 

treballs de l´IGME (1974a i 1974b), relatius al Mapa Metalogenético de España. 

 

I, pel que fa a les mineralitzacions situades en aquestes comarques, farem esment 

del treball de CALVO et altri (1988); així com de diversos treballs nostres; concretament 

dels següents: MATA-PERELLÓ (1979, 1985, 1990a, 1990b i 1991a).  Tanmateix farem 

esment d´uns altres treballs nostres, concretament de: MATA-PERELLÓ i SANZ 

BALAGUÉ (1989 i 1990). 

 

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

dedicat a les REFERÈNCIES  BIBLIOGRÀFIQUES.  

 

 

 

RECORREGUT DE L´ ITINERARI 

 

El recorregut de l´itinerari s´iniciarà al Coll de Saganta, prop de la localitat de 

Saganta, dintre de la comarca de la Ribagorça. En aquest indret es farà la primera aturada. 

Tot seguit, es farà un breu recorregut per la carretera N – 230, fins al trencall de la 

carretera local (per l´esquerra), el qual es dirigeix cap a Natja. Així, caldrà agafar-lo, per 

tal d´anar cap aquest poble, per on es faran diverses aturades. Després, caldrà seguir per 

aquesta carretera local cap a Camporrells, per on es farà una nova aturada. 

 

Després s´anirà cap al poble d´Estopanyà, seguint la carretera local que condueix 

cap aquest poble. En arribar-hi es faran diverses aturades. En torn de la població, 

finalitzant aquí el recorregut de l´itinerari. 

 

 

 

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 
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escala 1:50.000), que indicarem entre parèntesi.  

 

En aquesta ocasió, utilitzarem els següents full: 288 (dita de Fonz), 289 (dita de 

Benavarri) i 327 (dita d´Os de Balaguer) i 359 (dita de Balaguer).  

 

Així, la relació ordenada de les parades que composen el recorregut d´aquest 

itinerari, és la següent:  

 

 

PARADA 1 - CONDICIONAL. COLL DE SAGANTA (termes de Baells i 

d´Estopanyà, comarques de la Llitera i de la Ribagorça). (Full 327). 
 

El recorregut del present itinerari s’inicia en aquest indret, a la vora de la  

carretera N-230, tocant al Coll de Saganta. Aquest lloc es troba situat prop del poble de 

Saganta, de la comarca de la Baixa Ribagorça. 

 

En aquest indret apareixen els conglomerats postorogènics oligocènics (els 

anomenats "Conglomerats de Baells"). Per d´altra banda, al mateix al Coll de Saganta 

apareixen importants afloraments quaternaris, eminentment detrítics, que cobreixen als 

anteriorment esmentats. 

 

Des d´aquest coll, es pot gaudir d´una bona vista del Mantell del Montsec, el qual 

constitueix els Montsecs d´Estall i d´Ager (així com del més llunyà Montsec de Rubies), 

separats entre sí per l´Estret de Bonremei, per on els travessa el Noguera Ribagorçana. 

També, i més allunyat es pot veure l´Estret de Terradets, per on travessa el Noguera 

Pallaresa, tot separant els Montsecs d´Ager i de Rubies.  

 

També, per sota del Mantell del Montsec, apareixen els relleus de Perpella i de 

Sabinòs, els quals pertanyen al Mantell de la Unitat de les Serres Marginals.  

 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. PEDRERA DE CALCÀRIES DE NATJÀ, 

(terme municipal de Natjà, comarca de la Llitera). (Full 327). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal agafar la carretera N – 230, fins trobar el 

trencall de Natjà. En arribar-hi, cal travessar el poble per tal d´agafar un camí que ens 

conduirà cap a la Pedrera de Natjà. En arribar-hi (a 1´6 Km del poble), farem una nova 

aturada. Així, haurem recorregut uns 5 Km des de la parada anterior. 

 

A la major part del trajecte, es van tallant els materials cenozoics oligocènics, amb 

nivells detrítics (sorrencs i conglomeràtics), que constitueixen els anomenats 

"Conglomerats de Baells". Aquests darrers materials fossilitzen els nivells mesozoics del 

Triàsic i del Cretàcic, així com els contactes d´aquests amb els cenozoics que es troben 

més avall, cap al Sud. anteriorment esmentats de la Formació Barbastro. 

 

Tot i així, en arribar a l´indret de la present aturada, es fa clarament palès un 

aflorament dels materials carbonatats cretàcics. Aquests pertanyen a les Serres Marginals 

Pirinenques, on estem ara situats. 

 

En aquest indret hi va haver-hi una antiga explotació d´aquests nivells 
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carbonatats, per tal de ser utilitzats com a àrids per a la construcció. A l´actualitat la 

pedrera es troba totalment aturada. FOTOGRAFIA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 2 

Un aspecte de les calcàries cretàciques de la Pedrera de Natjà 

 

 

PARADA 3. SORTIDA DE NATJÀ CAP A CAMPORRELLS, (terme 

municipal de Natjà, comarca de la Llitera). (Full 327). 
 

Des de la parada anterior, cal retornar cap a la propera població de Natjà. En 

arribar, cal sortir per la carretera de Camporrells. A la mateixa sortida del poble farem 

aquesta aturada, a uns 2 Km de l´anterior. 

 

Com al recorregut anterior, a la major part del trajecte, es van tallant els materials 

cenozoics oligocènics, amb nivells detrítics (sorrencs i conglomeràtics), que constitueixen 

els anomenats "Conglomerats de Baells". Aquests darrers materials fossilitzen els nivells 

mesozoics del Triàsic i del Cretàcic que hem vist a l´aturada anterior.  

 

Tot i així, en aquest indret afloren els nivells lutítics i sorrencs de la Formació 

Peraltilla. Així, a l´indret de la parada, es fan presents aquests darrers materials de la 

Formació Peraltilla, els quals es troben aquí encavalcats pels materials mesozoics (del 

Triàsic Superior), del Mantell de la Unitat de les Serres Marginals. FOTOGRAFIA 2. 

 

Entre els materials mesozoics del Keuper (del Triàsic Superior) es fan força 

palesos els guixos de color rogenc, molt típics, Tanmateix s´aprecien petis cristallets de 

“Jacints de Compostel·la” (CUARS bipiramidal de color rogenc, tot i que en aquest indret 

alguns son incolors). També cal parlar de les freqüents eflorescències d´EPSOMITA i 

HEXAHIDRITA. 
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FOTOGRAFIA 2. PARADA 3 

Detall del contacte per encavalcament de les calcàries cretàciques i dels nivells de guixos i argiles 

triàsiques del Keuper sobre els nivells lutítics i sorrenc de l´Eocè. Carretera de Natjà a Camporrells 

 

 

PARADA 4. CRUÏLLA DE LA CARRETERA AMB EL CAMÍ DE LA 

MINA DE MANGANÈS, (terme de Natjà, comarca de la Llitera). (Full 

327). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal fer un breu recorregut, de poc més de 150 

metres, per tal de trobar el camí que es dirigeix cap a la Mina de Manganès de Natjà. Així, 

a l´inici del camí farem una nova aturada. 

 

En aquest breu recorregut, he anat trobant fonamentalment els materials triàsics del 

Keuper, que ja hem vist a la parada anterior. Tot i així, a l´indret de l´aturada hi ha un 

interessant aflorament de les ofites del Keuper.  Entre aquests materials es fan paleses unes 

minoritàries mineralitzacions d´AERENITA i de CAOLINITA. També es fa força present 

la MAGNETITA entre la pols de la roca, al adherir-se als imants. 

 

 

PARADA 5. MINES DE MANGANÈS DE NATJÀ, (terme municipal de 

Natjà, comarca de la Llitera). (Full 327). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal fer un altre breu recorregut, de poc més de 

200 metres, per tal d’arribar a peu fins a la Mina de Manganès de Natjà. En arribar-hi 

farem una nova aturada. 

 

En aquest breu recorregut, s´han anat tallant els materials mesozoics, del Triàsic. 

Prop de la mina, hi afloren uns nivells carbonatats del Cretàcic: concretament que les 

"calcàries arenoses del Montsec". Precisament, la mineralització es situa sobre aquests 
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calcàries cretàciques, tot reblint cavitats d´origen kàrstic. 

 

Així, en arribar a l´indret de la parada, es fa palesa una interessant mineralització 

de rebliment de cavitats d´origen càrstic. Així, la mineralització, de caràcter manganesífer 

(i al mateix temps també de caràcter ferrífer), es troba situada entre els afloraments 

carbonatats acabats d´esmentar del Cretàcic. FOTOGRAFIA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 5 

Detall de la mineralització de rebliment de cavitats kàrstiques, per òxids de manganès 

 

Es tracta d´un rebliment de composició mineralògica de caràcter Mn-Fe; amb 

presència entre els minerals de manganès dels següents minerals: BIRNESSITA, 

PIROLUSITA (sense cap mena de dubte, és el mineral majoritari de l’indici), 

PSILOMELANA, RAMSDOLLITA (sempre molt minoritari), TODOROQUITA, 

MANGANOCALCITA i RODOCROISITA.  De tots ells, el més abundant es la 

PIROLUSITA, el mineral que es va intentar explotar. 

 

Per d´altra banda, entre els minerals de ferro es troben els següents: GOETHITA 

(molt abundant, i sempre d´aspecte terrós, molt limonítica), HEMATITES (també molt 

abundant) i SIDERITA. També és molt abundant la CALCITA, sovint de color rosat. 

 

 

PARADA 6 - CONDICIONAL. SORTIDA DE CAMPORRELLS CAP A 

SAGANTA, (terme municipal de Camporrells, comarca de la Llitera). (Full 

327). 
 

Des de l´aturada anterior cal continuar per la carretera, la qual es dirigeix cap al 

proper poble de Camporrells. En arribar-hi, farem una nova aturada (si s´escau) per les 

immediacions de l’antic Balneari de Camporrells, després d´haver recorregut uns 4 Km 

més. 
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En aquest recorregut hem anat trobant els materials triàsics que ja hem trobat en 

el recorregut cap a la parada anterior. Aquests són també els materials que hi per arreu, 

pels voltants del poble, per on predominen els materials triàsics del Keuper.  

 

Per d´altra banda, a l´entrada del poble es fa pales un aflorament d´ofites, entre 

els materials del Keuper. En aquestes roques es fan paleses unes interessants 

mineralitzacions d´AERINITA. Cal recordar que aquest mineral va ésser el que va 

proporcionar el color blau utilitzat a les pintures del romànic català. FOTOGRAFIA 4. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 6 

Un aspecte de les mineralitzacions d´AERINITA 

 

En aquest indret hi ha unes fonts d´aigua sulfatada y carbonatada. 

Tradicionalment, aquestes aigües han estat explotades en un antic balneari, que 

actualment es troba tancat des de fa uns anys. 

 

 

PARADA 7. FORNS DE CALÇ DE  LA CARRETERA D´ESTOPANYÀ, 

(terme municipal de Camporrells, comarca de la Llitera). (Full 327). 
 

Des de la parada anterior, cal agafar la carretera que es dirigeix cap a Estopanyà. 

En agafar-la, a poc més de 1 km de Camporrells, podem fer una nova aturada. Així, des de 

la parada anterior, haurem recorregut menys de 2  Km. 

 

En aquest recorregut, hem trobat afloraments dels materials triàsics del Keuper 

(amb guixos i argiles). També hem trobat afloraments dels nivells carbonatats del Cretàcic. 

Aquests són els que apareixen a l´indret de l´aturada. Per d´altra banda, cal recordar que 

estem situats dintre del Mantell de les Serres Marginals Pirinenques. 

 

 En aquest indret hi va haver-hi una petita explotació dels nivells carbonatats 

acabats d´esmentar. També es troben les restes de dos Forns de Calç adossats. Aquests 
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formen part del Patrimoni Miner de la comarca de la Ribagorça. FOTOGRAFIA 5 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 7 

Estructura dels Forns de Calç adossats de Camporrells. Carretera a Estopanyà 

 

PARADA 8. BARRANC D´OMS, (terme municipal d´Estopanyà, comarca 

de la Ribagorça). (Full 327). 
 

Des de la parada anterior, cal agafar la carretera que es dirigeix cap a Estopanyà, 

on s´arriba en 5 Km més. En arribar a la font i als rentadors del poble, situats a 1km del 

mateix, cal agafar un camí, que surt per la dreta de la carretera (a uns 100 m dels 

rentadors). Aquest camí es dirigeix cap el Barranc d´Oms, on s´arriba en un recorregut de 

quasi 1 km, tot descendint pel Barranc de la Foradada. Des de la parada anterior, s´han 

recorregut uns 6 Km. 

 

En aquest recorregut, es discorre totalment per les Serres Meridionals 

Prepirinenques (pel Mantell de la Unitat de les Serres Marginals). En aquest recorregut es 

vam trobant materials mesozoics. Aquests materials són fonamentalment del Cretàcic 

(normalment, es tracta dels nivells de les "calcàries arenoses del Montsec"), i del Triàsic 

(especialment els nivells guixos os de la Formació Pont de Suert, del Keuper). 

Freqüentment, entre aquests nivells guixos os del Triàsic superior, es van trobant 

afloraments de roques de naturalesa ofítica. 

 

Així, a l´indret de la parada, a l’aiguabarreig dels dos barrancs esmentats 

anteriorment (el d´Oms i el de la Foradada), es troba un d´aquests afloraments d´ofites, que 

en aquesta ocasió es troben enormement alterades. Un dels minerals resultants de 

l´alteració és la CAOLINITA (o CAOLÍ). Aquest darrer mineral és una conseqüència de la 

caolinització soferta per les ofites. Conjuntament amb l´anterior es troba una zeolita, 

l´ESCOLECITA (la qual normalment té un clar d´aspecte radiat); i també l´AERINITA 
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(un mineral molt estrany i poc conegut, i que sovint ha estat classificat com a 

MONTMORILLONITA, però abundant a diferents afloraments d´ofites catalanes). També 

es troba la THOMSONITA, molt minoritària. FOTOGRAFIA 6. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 8 

Detall de l´ESCOLECITA (blanca i radial) 

 

Per d´altra banda, prop de l´aflorament anterior, a l´altra banda del Barranc d´Oms, 

i uns 100 m de l’aiguabarreig, es troba un aflorament dels materials del Keuper, amb 

presència de GUIX ROIG. I, també, molt ocasionalment de QUARS (JACINT DE 

COMPOSTEL.LA), amb el seu característic color rogenc. 

 

 

PARADA 9. MINES DE MANGANÈS D´ESTOPANYÀ, (terme municipal 

d´Estopanyà, comarca de la Ribagorça). (Full 289). 
 

Des del Barranc d´Oms, cal retornar a l´inici del camí, per a continuar cap a 

Estopanyà, per la carretera que hi accedeix. Poc abans d´arribar-hi, al mig d´una forta 

corba, cal agafar un camí que es dirigeix cap a Estanya. A 1Km de l´inici del camí, es 

troben les Mines de Manganès d´Estopanyà, situades al NNW del poble. Així, s´hauran 

recorregut uns 2´5 K més. 

 

En aquest breu recorregut, s´han anat tallant els materials mesozoics, del Triàsic i 

del Cretàcic. Prop de la mina, hi afloren uns nivells carbonatats del Cretàcic: concretament 

que les "calcàries arenoses del Montsec". Precisament, la mineralització es situa sobre 

aquests calcàries cretàciques, tot reblint cavitats d´origen càrstic. 

 

Es tracta d´un rebliment de composició mineralògica de caràcter Mn-Fe; amb 

presència entre els minerals de manganès dels següents minerals: BIRNESSITA, 

PIROLUSITA (sense cap mena de dubte, és el mineral majoritari de l’indici), 

PSILOMELANA, RAMSDOLLITA (sempre molt minoritari), TODOROQUITA, 
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MANGANOCALCITA i RODOCROISITA. Per d´altra banda, entre els minerals de ferro 

es troben els següents: GOETHITA (molt abundant, i sempre d´aspecte terrós, molt 

limonítica), HEMATITES (també molt abundant) i SIDERITA. També és molt abundant 

la CALCITA, sovint de color rosat. 

 

És interessant de veure l´interessant patrimoni miner d´aquest indret, amb un 

formós "castellet", per desgràcia sotmès a la degradació. FOTOGRAFIES 7 i 8. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 9 

Castellet Miner d´Estopanyà. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 8. PARADA 9 

El Castellet Miner i l´edifici on hi ha les màquines. Estopanyà 
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PARADA 10 - CONDICIONAL.  ANTIGUES MINES DE FERRO 

D´ESTOPANYÀ, (terme municipal d´Estopanyà, comarca de la Ribagorça). 

(Full 289). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal fer un breu recorregut per la zona minera. 

Després, molt prop d´aquesta, a menys de 0´5 Km, trobarem unes antigues i petites 

explotacions de minerals de ferro. Aquí farem la darrera aturada d´aquest itinerari. 

 

En aquest trajecte, hem anat trobant afloraments dels materials cretàcics que hem 

esmentat a la parada anterior. Com en aquell cas, ens trobem dintre del Mantell de les 

Serres Marginals Pirinenques. 

 

En aquest indret hi ha una mineralització similar a la de la parada anterior, de 

formacions ferro-manganesíferes de rebliment de cavitats d´origen kàrstic. Tot i això, ara 

predominen els minerals de ferro, amb GOETHITA (LIMONITA) i HEMATITES. Per 

d´altra banda, la PIROLUSITA es també molt abundant.   FOTOGRAFIA 9. 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 10 

Detall de les zones enriquides amb òxids de ferro, amb HEMATITES. Estopanyà 
 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA L´ITINERARI 

______________________________________________________________ 
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