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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 quart de la publicació, 
inclourem diversos treballs realitzats des del Museu de 
Geologia. En aquest cas, els recorreguts es van desenvolupar 
durant l ́any 2014, fonamentalment  per la comarca del Pallars 
Jussà, dintre del territori que ocupa el Projecte del Geoparc de 
la Conca de Tremp i del Montsec 
 
_________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 2, 
Recorregut 1, pp 5 – 18 

 

RECORREGUT GEOLÒGIC I MINERALÒGIC PER 

LES COMARQUES DEL PALLARS JUSSÀ I DE LA 

RIBAGORÇA: DES DE TALARN I TREMP A 

CLARET, FIGOLS DE TREMP, MONTLLOBAR, 

CLARAMUNT, AL PONT DE MONTANYANA I A 

XIRIVETA
1
  

 
 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

 

ADVERTIMENT PREVI 

 

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

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

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

 

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. 

En aquest recorregut, efectuarem alguns trajectes d´aquests tipus pels voltants de 

Claramunt i de Xiriveta, per exemple. 

 

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, el recorregut de l’itinerari discorrerà, en la seva quasi totalitat 

pel Sistema Pirinenc, i més concretament ho farà per la seva Unitat Sudpirinenca Central 

(tradicionalment coneguda amb el nom de les Serres Exteriors Prepirinenques). Tot i així,  

la  totalitat del recorregut transitarà pels sectors septentrionals del Mantell del Montsec, 

entre les poblacions de Talarn, Tremp, Claramunt, Muntanyana i Xiriveta. 

 

Així, al llarg d´aquest itinerari, anirem trobant afloraments dels materials 

mesozoics (del Cretàcic, fonamentalment) i del Cenozoic (del Paleocè i de l´Eocè) que 

                                                           
1
 En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los topónimos 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: APENDIX TAULA D´EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÓMICS DE LA ZONA 

(PAG. 12) 
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veurem a molts indrets del recorregut, dintre del Mantell del Montsec. Tanmateix, 

trobarem materials detrítics postorogènics de l´Oligocè, recobrint als anteriors. 

 

 

També cal dir, que el recorregut de l’itinerari discorrerà per dues de les comarques 

que constitueixen la Regió de Lleida; concretament per la comarca del Pallars Jussà i per la 

comarca de la Ribagorça Oriental (avui inclosa a la comarca de la Ribagorça). Així, el 

recorregut s´iniciarà a la primera, per a finalitzar a tocar de la segona. 

 

 

 

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 mesozoics (fonamentalment del Cretàcic) 

i cenozoics (del Paleocè i de l´Eocè) del  Mantell del Montsec; que trobarem a diferents 

indrets del recorregut, entre Talarn i Xiriveta. 

 

2.- Observació de l´estructura del Mantell del Montsec, que anirem trobant al llarg 

de tot el recorregut de l´itinerari. 

 

3.- Observació i reconeixement, si s’escau, de diferents mineralitzacions situades a 

diversos indrets del recorregut de l’itinerari. 

 

4.- Observació, si s’escau, de les explotacions mineres desenvolupades al llarg del 

recorregut de l´itinerari. 

 

5.- Observació de les restauracions dutes a terme sobre les explotacions mineres 

esmentades a l´apartat anterior.  

 

6.- Observació dels indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic i amb el 

Patrimoni Miner, que es vagin trobant al llarg del recorregut de l’itinerari. 

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, no existeix cap antecedent concret, de 

tipus bibliogràfic referent a itineraris que discorrin per aquests sectors, tan a la totalitat del 

recorregut com a part d´ell. Sols farem esment de tres treballs nostres:  MATA – 

PERELLÓ (2008) i MATA – PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2014). 

 

Tanmateix, pel que fa a la descripció de les mineralitzacions, cal parlar del treball 

de MATA-PERELLÓ (1991), relatiu a les mineralitzacions catalanes en general; i en 

particular, pel que fa al capítol dedicat a la comarca de la Noguera.  

 

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 
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et altri (1976). Així com del full de l´IGME (1973), corresponent a Tremp. També farem 

esment de RIVAS i REMACHA (2003), referent al gèotop de la zona del recorregut per on 

passarem, concretament de la GEOZONA 123. 

 

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

l’apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.  

 

 

 

RECORREGUT DE L’ITINERARI 

 

El recorregut de l’itinerari es situarà entre dues comarques: la del Pallars Jussà (on 

començarà, per immediacions de Talarn) i la de la Ribagorça  (per on finalitzarà, prop de 

Xiriveta, als peus del Montsec).  

 

En aquet itinerari el recorregut seguirà inicialment la carretera comarcal C – 1311 

(també dita C – 261). Així, es passarà per Claret i més endavant per les immediacions de 

Fígols de Tremp. Més endavant s´arribarà al Coll de Montllobar. En aquest tram del 

recorregut, farem diverses aturades. 

 

Posteriorment el recorregut s´adreçarà cap el poble de Claramunt, tot fent una 

fillola. En arribar-hi, es farà una aturada. Després, caldrà retornar a la carretera comarcal 

per la qual circulàvem, amb la intenció d´anar cap a ponent. Així, passarem per les 

immediacions de l´Ermita de la Mare de Deu de Montservós i després arribarem al Pont 

de Montanyana, a l´encreuament amb la carretera nacional N – 230. En aquest tram, 

farem dues aturades. 

 

Posteriorment, per la carretera N – 230, després de deixar la comarca del Pallars 

Jussà, entrant a la comarca de la Ribagorça, farem un breu recorregut cap el Sud, fins 

trobar el trencall de Xiriveta. En trobar-lo, ens caldrà anar cap el poblet i cap el turó on hi 

ha el castell. Per aquests indrets farem les darreres aturades d´aquest itinerari.  

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI 

 

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

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

comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigué). En cada cas indicarem, entre 

parèntesi, el full topogràfic on es troba l’aturada.  

 

Finalment, cal dir que el recorregut de l’itinerari s’inclourà dintre dels full nº 251 

(dit d’Areny), 252 (o de  Tremp) i 289 (o de Barbastro) del "Mapa Topográfico Nacional", 

realitzats a l´escala 1:50.000 per l´"Instituto Geográfico y Catastral". 

 

Així, doncs, la relació ordenada de les aturades que formen part d´aquest itinerari 

és la següent: 
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PARADA 1. SORTIDA DE TALARN CAP A GURP, (Gurp de la Conca, 

terme municipal de Tremp, comarca del Pallars Jussà). (Full 252).  
 

El recorregut del present itinerari, s’iniciarà molt prop de la de la població de 

Talarn (antiga capital de corregiment). Així, caldrà iniciar-lo prop de la carretera que 

condueix cap a la població de Gurp de la Conca, tocant a les instal·lacions de l´Académia 

de Suboficiales del Ejécito, a uns 2 Km de Talarn, però dintre de l´antic terme de Gurp de 

la Conca i actualment pertanyent al de Tremp. 

 

Aquest indret es troba al bel mig de la denominada Conca de Tremp (també 

coneguda com a Depressió Mitjana). Així, es troba dintre dels sectors septentrionals del 

Mantell del Montsec, que aquí dona lloc a un vast sinclinal. En aquests indrets, hi afloren 

per arreu els materials rogencs del Garumnià, amb nivells de gresos i calcolutites, visibles 

per tot arreu. FOTOGRAFIA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

En primer terme es veuen els materials rogencs del Garumnià (del trànsit del Maastrichtià al 

Paleocè), tot constituint la Formació Tremp. 

Al mig, es veu la població de Gurp de la Conca, situada sobre els nivells de conglomerats de l´Eocè 

Superior, de la Unitat del Roc de Sant Martí 

 

 

PARADA 2. IMMEDIACIONS DEL POBLET DE CLARET, PROP DEL 

Km 23´5 DE LA CARRETERA C – 1311 / C – 261, (Claret, terme 

municipal de Tremp, comarca del Pallars Jussà). (Full 252). 
 

 Després de fer la parada anterior, cal anar cap a Talarn i posteriorment cap a la 

carretera C – 13. En trobar-la, ens caldrà anar cap el Sud, travessant la ciutat de Tremp. 

Després de deixar per l´esquerra la carretera C – 1412B / C -74, ens caldrà sortir de la 

població, fins trobar per la dreta el trencall de la carretera C – 1311 / C – 261, la qual 

ens conduirà cap ponent. Més endavant, després de sobrepassar Claret, ens caldrà fer 
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una nova aturada. La farem a uns 10 – 11 Km de la parada anterior, a uns 5 Km de 

Tremp.  En aquest recorregut, hem sobrepassat la població de Tremp, situada sobre els 

afloraments de la Formació Tremp. Així, la petita localitat de Claret es troba situada 

sobre aquests materials de tonalitat rogenca. FOTOGRAFIA 2. 

 

 
 

FPTOGRAFIA 2. PARADA 2 

Aspecte de Claret, sobre els materials del Garumnià de la Formació Tremp (Tanetià) 

 

Per d´altra banda, des d´aquest indret es pot fer una bona observació de la Conca 

de Tremp i de la Serra de Sant Corneli (Mantell de Bóixols). FOTOGRAFIA 3 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 2 

La Serra de Sant Corneli, des de Claret. Es veuen be els materials rogencs de la Formació 

Tremp, sota de Claret 
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PARADA 3. COLLADA DE LES CARAGOLINES, PROP DEL Km 19`5 

DE LA CARRETERA C – 1311 / C – 261, (Claret, terme municipal de 

Tremp, comarca del Pallars Jussà). (Full 252). 

 
Després de realitzar la parada anterior, cal efectuar un nou recorregut per la 

carretera comarcal C – 1311 / C – 261, anant cap a ponent, apropant-nos cap a Fígols de 

Tremp o de la Conca. En arribar a les immediacions del Km 19´5, en arribar a un tram 

ascendent, podem fer una nova aturada a la bora de la carretera, aproximadament a uns 4 

Km de l´aturada efectuada anteriorment. 

 

En aquest recorregut, hem començat a trobar afloraments d´uns nivells grisencs. 

Els quals es situen per sobre dels rogencs del Garumnià. Aquests materials que ara trobem 

pertanyen a l´Ilerdià; és a dir: hem passat del Paleocè a l´Eocè, per on som ara.   

 

Així, haurem vist nivells de calcolutites ocres i grises, predominant aquestes 

darreres. Tanmateix, haurem trobat nivells de calcarenites amb moltes restes fòssils. 

Aquests materials pertanyen a la Formació Fígols. Per d´altra banda, ara en arribar a les 

immediacions de l´indret de la parada, es fan força palesos uns dipòsits de lutites i llims de 

tonalitats gris – blavosos, que sovint tenen intercalacions de gresos. Cal dir que la 

presencia de fòssils és considerable, especialment de Turritelles, d’ací el nom del topònim: 

Collada de les Caragolines. FOTOGRAFIES 4 i 5. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 3 

Aflorament de les lutites (i calcolutites) grisenques de la Formació Fígols, prop del Km 19, C - 

1311 

 

 

 Per d´altra banda, des d´aquest indret, com a la parada anterior, es pot gaudir d´una 

bona observació de la Conca de Tremp; i tan mateix de la Serra de Sant Corneli, situada al 

Nord de l´anterior. 
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FOTOGRAFIA 5. PARADA 3 

Afloraments de lutites i calcolutites, així com nivells de gresos de la Formació Fígols.  

Prop del Km 18´5 (carretera C – 1311) 

  

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 3 

Observació de conjunt del poble de Fígols de Tremp i de les restes del Castellet de Montllobar 

Pels voltants del poble i quasi fins al castell, afloren les lutites, calcolutites de tonalitats grisenques i 

dels gresos de la Formació Fígols, de l´Ilerdià 

Per sobre, sota del Castell es veuen els gresos i conglomerats de la Formació Moltllobar, del Cusià  
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PARADA 4 - CONDICIONAL.  CAPCELERA DE  LA LLAU DE XIROI, 

PROP DEL Km 18 DE LA CARRETERA C – 1311 / C – 261, (Fígols de 

Tremp o Fígols de la Conca, dels antics municipis de Castissent, Eroles i 

Fígols de Tremp, ara del terme municipal de Tremp, comarca del Pallars 

Jussà). (Full 252). 

 
Després de realitzar la parada anterior, cal efectuar un nou i breu recorregut per 

la carretera comarcal C – 1311 / C – 261, anant sempre cap a ponent, apropant-nos cada 

vegada més cap al poble de Fígols de Tremp o de la Conca. Així, ara en arribar a les 

immediacions del Km 18 de la carretera farem una nova aturada.. Així, des de l´anterior, 

haurem recorregut 1Km, aproximadament. 

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant els materials esmentats a l´aturada 

anterior. Així, hem vist nivells de lutites, calcolutites i gresos, els quals pertanyen a la 

Formació Fígols. Tot i així, també hem trobat intercalacions de nivells de roques 

carbonatades, de calcàries amb nummulites. 

 

 Des de l´indret de l´aturada, es pot tenir una bona visió de conjunt del poble de 

Fígols de Tremp i tanmateix del turó on hi ha les restes del Castell de Montllobar. Al 

mateix temps es pot tenir una visió de conjunt, dels indrets per on aflora la Formació 

Fígols. FOTOGRAFIA 6. 

 
 

PARADA 5.  SORTIDA DE FÍGOLS DE TREMP, PROP DEL Km 16 DE 

LA CARRETERA C – 1311 / C – 261, (Fígols de Tremp o Fígols de la 

Conca, dels antics municipis de Castissent, Eroles i Fígols de Tremp, ara 

del terme municipal de Tremp, comarca del Pallars Jussà). (Full 252). 

 
Després de realitzar la parada anterior, cal efectuar de nou un breu recorregut per la 

carretera comarcal C – 1311 / C – 261, anant cap a ponent. En arribar a la sortida de Fígols 

de Tremp, podem fer una nova aturada. A poc menys de 2 Km de l´anterior, després de 

sobrepassar per la dreta el trencall d´Eroles i després de sobrepassar les instal·lacions 

d´una incineradora. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant els materials que hem esmentat a l´aturada 

anterior. Així, haurem vist els nivells de lutites i calcolutites grisenques de la Formació 

Fígols. Tanmateix haurem sobrepassat uns nivells lutítics amb nummulits (RIVAS i 

REMACHA, 2003). Es tracta d´argiles de color gris – blavós amb intercalacions lutítiques 

i gresoses. Entre aquests materials és fàcil veure ripples, prop del mateix tall de la carretera 

on fem la present aturada.   FOTOGRAFIA 7. 

 

Prop d´aquest lloc es pot gaudir d´una bona visió del turó on hi ha les restes del 

Castell de Montllobar. En aquesta visió es pot veure com als peus del castell afloren els 

nivells de gresos i de conglomerats sobre els quals es situa la par alta del turó on hi ha el 

castell. Aquests nivells pertanyen a la denominada Formació Montllobar, que trobarem a 

les properes aturades. FOTOGRAFIA 8. 
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FOTOGRAFIA 7. PARADA 5 

Afloraments de les lutites, calcolutites i gresos de la Formació Fígols, prop del poble homònim. 

Al fons es veuen els relleus de la Serra de Sant Corneli (del Mantell de Bóixols) 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 8. PARADA 5 

Aspecte del turó on hi ha les restes del Castell de Montllobar 

En primer terme es veuen els nivells de calcolutites, lutites i gresos de la Formació Fígols. 

A la part alta, sota del castell, es veuen els gresos i conglomerats de la Formació Montllobar 
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PARADA 6.  COLL DE MONTLLOBAR, Km MMEDIACIONS DEL Km 

12`8 DE LA CARRETERA C – 1311 / C – 261, (Fígols de Tremp o 

Fígols de la Conca, dels antics municipis de Castissent, Eroles i Fígols de 

Tremp, ara del terme de Tremp, comarca del Pallars Jussà). (Full 289). 

 
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar per la carretera C – 1311 / C – 

261, anant sempre cap a ponent. Després arribarem a una gran corba (la corba de la Pera), 

després de sobrepassar el trencall de Puigverd i de Vilamolat de Mur. Més endavant 

arribarem al Coll de Montllobar, per on farem la present aturada, a poc més d´uns 3 Km de 

la parada anterior. 

 

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

anteriors. Així, haurem vist nivells d´argiles i gresos, de tonalitats gris – blavoses, amb 

freqüents nummulits. Tot i així, ara es fan palesos uns nivells més carbonatats. Es tracta de 

les anomenades calcàries de Mur. Entre aquests nivells es fan palesos el restes fòssils 

d´alveolines, que corresponen a l´Ilerdià.   

 

Després. més amunt, haurem començat a trobar uns nivells ben palesos de gresos, 

calcàries i lutites. Aquests materials que apareixen molt prop de l´indret de l´aturada, 

corresponen als denominats gresos de Roda, situats al trànsit de l´Ilerdià al Cusià.  

FOTOGRAFIA 9. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 6 

Els gresos de Roda, prop de l´indret de l´aturada 

 

 

Finalment, en arribar a l´indret de l´aturada es fan palesos els nivells de gresos i 

conglomerats de la Formació Montllobar, les quals es fan ben palesos sota de les restes del 

castell. Aquests nivells, del Cusià, es situen per sobre dels que hem vist abans, els gresos 

de Roda. FOTOGRAFIA 10. 
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FOTOGRAFIA 10. PARADA 6 

Turo de les restes del Castell de Montllobar 

Es fan ben palesos el nivells de gresos i conglomerats de la Formació Montllobar. 

També es fa palesa una fractura entre aquests materials 

 

 Per d´altra banda, des d´aquest indret, mirant cap a llevant, cap a l´Est, es pot 

gaudir d´una bona visió de la Conca de Tremp. FOTOGRAFIA 11. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 11. PARADA 6 

Aspecte dels voltants d´Eroles, des del Coll de Montllobar 

Es veuen els relieves en cuesta dels materials grisencs de la Formació Fígols (de l´Ilerdià), sobre 

els camp enrogits pels materials de la Formació Tremp (del Tanetià) 
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PARADA 7 - CONDICIONAL.  IMMEDIACIONS DEL POBLE DE 

CLARAMUNT, (Claramunt, dels antics municipis de Castissent, Eroles i 

Fígols de Tremp, ara del terme municipal de Tremp, comarca del Pallars 

Jussà). (Full 251). 

 
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar el recorregut per la 

carretera de doble denominació C – 1311 / C – 261, tot anant sempre cap a ponent. 

Després de sobrepassar el Coll de Montllobar i de començar a baixar cap al Pont de 

Montanyana, s´arribarà a les immediacions del Km 11´5, a la Casota. Aquí caldrà agafar 

un trencall que condueix en uns 5 Km cap a Claramunt, per una pista asfaltada. En 

arribar farem una nova aturada, a uns 7 Km de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut ascendent, haurem anat trobant afloraments dels materials 

esmentats a l´aturada anterior. Així, en passar pel Pla de la Coma i pel Coll de Bimet 

s´hauran fet palesos els afloraments dels gresos, calcolutites i calcarenites dels gresos de 

Roda, de tonalitats grisenques. Tot i això, a l´inici del recorregut haurem vist els nivells 

detrítics de la Formació Montllobar. Després, més amunt, haurem vist nivells de gresos, 

lutites i conglomerats, de tonalitats grises, ocres i rogencs d´aquesta mateixa formació. 

Més amunt, en arribar a Claramunt, aquests nivells s´hauran fet més detrítics, 

predominant els conglomerats. FOTOGRAFIA 12. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 12. PARADA 7 

Claramunt, sobre els gresos i conglomerats de la Formació Montllobar 

Al fons es veu la vall de la Ribagorçana i el Serrat de la Sarga  

 

PARADA 8.  LO TOSSAL GROS, Km 8 DE DE LA CARRETERA C – 

1311 / C – 261, (Montservós, dels antics municipis de Castissent, Eroles i 

Fígols de Tremp, ara del de Tremp, comarca del Pallars Jussà). (Full 289). 

 
Després de realitzar la parada anterior, cal retornar a la carretera C – 1311 / C – 

261, anant sempre cap a ponent. En arribar a les immediacions del Km 8, farem una nova 
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aturada. Així, des de la parada anterior, haurem efectuat un recorregut molt proper als 8 

Km, per tal d´arribar fins aquí. 

 

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

l´aturada anterior. Tot i així, haurà s´han fet palesos uns nivells de gresos i lutites ocres, les 

quals pertanyen a la Formació Castissent, també del Cusià. FOTOGRAFIA 13 

 

 
 

FOTOGRAFIA 13. PARADA 8 

Aflorament (prop del Km 8) de les lutites i gresos de la Formació Castissent 

 

 Ocasionalment, entre aquests materials es fan palesos nivells de conglomerats, com 

a uns 800 metres de la parada anterior, a l Turó de la Mare de Deu de Montservós. 

 

 

PARADA 9.  COLLADA DE SANT ROC, Km 4 DE DE LA 

CARRETERA C – 1311 / C – 261, (Montservós, dels antics municipis de 

Castissent, Eroles i Fígols de Tremp, ara del de Tremp, comarca del Pallars 

Jussà). (Full 289). 

 
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar per la carretera C – 1311 / C – 

261, anant sempre cap a ponent, cap al Pont de Montanyana.  En arribar a les 

immediacions del Km 4, farem una nova aturada, a uns 4 de l´anterior. 

 

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

l´aturada anterior, dels nivells de lutites, calcolutites i gresos de la Formació Castissent. 

Aquests són també els materials que apareixen per aquest indret, per on també es fan 

palesos els nivells de conglomerats. 

 

Des d´aquest indret, mirant cap el SSE es fa força palès el Congost (Estret o Pas) 

de Mont-rebei, per on la Noguera Ribagorçana travessa la Serra del Montsec, dividint-la 
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en dues parts: el Montsec d´Estall (o Montsec de Montgai) a la dreta, a ponent i el Montsec 

d´Àger (o Montsec d´Alsamora) a l´esquerra, a llevant. També es veu el proper poble de 

Castissent, aturonat. FOTOGRAFIA 14. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 14. PARADA 9 

El Pas de Mont - rebei, des de la Collada de Sant Roc. Al centre es veu Castissent 

 

   

PARADA 10 - CONDICIONAL.  IMMEDIACIONS DEL PONT SOBRE LA 

NOGUERA RIBAGORÇANA, (terme municipal de Pont de Montanyana, 

comarca de la Ribagorça). (Full 289). 

 
Després de realitzar la parada anterior, cal retornar a la carretera comarcal C – 

1311 / C – 261, per tal de continuar cap a ponent. Així, arribarem al Pont de Montanyana 

i a la carretera nacional N – 230. També passarem de la comarca del Pallars Jussà a la 

de la Ribagorça. Just en arribar a les immediacions del pont sobre el Ribagorçana farem 

una nova aturada, a uns 4 Km de l´anterior.    

 

En aquest recorregut, hem tornat a trobar els afloraments dels materials, 

eminentment detrítics, pertanyen a la Formació Montllobar. Aquets materials es fan 

patents prop d´on ara som. Tot i que aquí es fan palesos els materials cenozoics del 

Pleistocè i sobretot de l´Holocè, els quals constitueixen les terrasses i la llera del riu. 

 

 

PARADA 11. CAMÍ DEL CASTELL DE XIRIVETA, (Xiriveta, terme 

municipal de Viacamp i Llitera, comarca de la Ribagorça). (Full 289).  
 

Després de realitzar l´aturada anterior, ens caldrà continuar per la carretera N – 

230, tot anant cap a ponent (cap a Benavarri). Tot i així, a uns 2 Km del Pont de 
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Montanyana, trobarem per l´esquerra el trencall del poblet de Xiriveta, cap on ens 

caldrà anar-hi. En arribar-hi, ens caldrà anar cap a les immediacions del seu Castell, per 

on farem la present aturada, a uns 5 Km de la parada anterior. Cal tenir cura a l´hora 

d´agafar el trencall a la carretera n – 230, ja que es quasi imperceptible i troba molt 

mal assenyalat. Es millor pujar fins a Viacamp i tornar a baixar. 

 

En aquest recorregut, ens haurem desplaçat sempre pels sectors septentrionals 

del Mantell del Montsec, entre afloraments de materials cenozoics (de l´Eocè). Així, en 

sortir del Pont de Montanyana, haurem trobat afloraments dels materials detrítics de la 

Formació Montllobar, que ja hem trobat anteriorment, del Cusià. Tanmateix haurem 

trobat afloraments dels materials detrítics del Lutecià, com els que apareixen prop del 

poble. Al Castell, s´hauran fet palesos uns nivells de gresos en paleocanals del Cusià, 

els quals pertanyen a la Formació Castissent. Aquests són els materials que hi ha a 

l´indret de l´aturada. 

 

L´indret de l´aturada, es troba al sector septentrional del Montsec d’Estrall (o de 

Montgai), dins el Mantell del Montsec. Així, es veuen afloraments dels materials 

carbonatats cretàcics, recoberts per derrubis de pendent quaternaris.    

 

Des d'aquest lloc, mirant cap al Sud, es pot veure l'impressionant Congost (o 

Pas) de Mont-rebei, esculpit per la Noguera Ribagorçana en travessar la Serra del 

Montsec, deixant a Catalunya el Montsec d'Àger i a l´Aragó l'esmentat Montsec 

d’Estrall (o de Montgai), en el flanc septentrional estem. FOTOGRAFIA 15. 

 

Aquesta vista es podrà complementar amb la que veurem des de l´altra banda del 

riu, per les immediacions de Castissent i de l´Alsamora, molt prop de l´esmentat 

Congost (o Pas) de Mont-rebei 

 

 
 

FOTOGRAFIA 15. PARADA 11 

El Congost (o Pas) de Mont-rebei, des de el castell de Xiriveta 
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EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DE 

L’ITINERARI  

_____________________________________________________________ 
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RECORREGUT GEOLÒGIC I MINERALÒGIC PER 

LES COMARQUES DE LA RIBAGORÇA, DEL 

PALLARS JUSSÀ I DE LA NOGUERA: DES DE 

MONTANYANA A CASTISSENT, LA CLUA, AL PAS 

DE MONT – REBEI, A LES MINES DE CORÇÀ I A 

LA PERTUSA
2
  

 

 
Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

 

ADVERTIMENT PREVI 

 

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

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

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

 

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. 

En aquest recorregut, serà el cas dels accessos al Congost de Mont – rebei, tot i que 

caldrà fer-los a peu. 

 

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, el recorregut de l’itinerari discorrerà, en la seva quasi totalitat 

pel Sistema Pirinenc, i més concretament ho farà per la seva Unitat Sudpirinenca Central 

(tradicionalment coneguda amb el nom de les Serres Exteriors Prepirinenques). Tot i així,  

la pràctica totalitat del recorregut transitarà pels sectors septentrionals del Mantell del 

Montsec, entre les poblacions de Montanyana i les immediacions de Corçà. 

 

Així, al llarg dels recorreguts d´aquest itinerari, anirem trobant afloraments dels 

                                                           
2
 En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los topónimos 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: APENDIX TAULA D´EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÓMICS DE LA ZONA 

(PAG. 16) 
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materials mesozoics (fonamentalment del Cretàcic, cap a la fi del recorregut) i dels 

cenozoics (de l´Eocè, pràcticament al llarg de tot aquest recorregut). Aquests materials són 

els que constitueixen el Montsec, pels indrets per on discorrerà el recorregut d´aquest 

itinerari. 

 

També cal dir, que el recorregut de l’itinerari discorrerà per dues de les comarques 

que constitueixen la Regió de Lleida; concretament per la comarca de la Ribagorça 

Oriental (avui inclosa a la comarca de la Ribagorça), seguint per la comarca del Pallars 

Jussà,  i finalitzant a les Mines de Corçà, a la comarca de la Noguera, dintre del terme 

d´Áger.  

 

 

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 mesozoics (fonamentalment del Cretàcic) 

i dels cenozoics (de l´Eocè) del  Mantell del Montsec; que trobarem fonamentalment entre 

les poblacions de Pont de Montanyana i de les immediacions de les Mines de Corçà. 

Ocasionalment, aquests afloraments poden trobar-se coberts per altres terrenys cenozoics 

postorogènics, amb materials de l´Oligocè, del Pleistocè i de l´Holocè. 

 

2.- Observació de l´estructura del Mantell del Montsec, que anirem trobant al llarg 

de tot el recorregut de l´itinerari. Així, anirem circulant pels sectors centrals d´aquest 

mantell, apropant-nos i sobrepassant a el seu front d´encavalcament. 

 

3.- Observació i reconeixement, si s’escau, de diferents mineralitzacions situades a 

diversos indrets del recorregut de l’itinerari. 

 

4.- Observació, si s’escau, de les explotacions mineres desenvolupades al llarg del 

recorregut de l´itinerari. En aquest ca, cal parlar de les antigues mines de lignit de Corçà. 

 

5.- Observació de les restauracions dutes a terme sobre les explotacions mineres 

esmentades a l´apartat anterior.  

 

6.- Observació dels indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic i amb el 

Patrimoni Miner, que es vagin trobant al llarg del recorregut de l’itinerari. Dintre d´aquest 

apartat, cal fer esment del Congost de Mont – rebei, un dels indrets més espectaculars del 

Patrimoni Geològic d´aquestes comarques i del conjunt de les terres catalanes i 

aragoneses. Dintre del Patrimoni Miner, cal parlar del relacionat amb les Mines de Corçà, 

sovint sota les aigües de l´embassament de Canyelles. 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, no existeix cap antecedent concret, de 

tipus bibliogràfic referent a la totalitat del recorregut del mateix. Les úniques excepcions, 

molt parcials, les trobarem als treballs de MATA – PERELLÓ (2005a, 2005b, 2008, 2010 

i 2011). Tret d´aquestes no en coneixem cap més. 
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Tanmateix, pel que fa a la descripció de les mineralitzacions, cal parlar del treball 

de MATA-PERELLÓ (1991), relatiu a les mineralitzacions catalanes en general; i en 

particular, pel que fa al capítol dedicat a la comarca de la Noguera. 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 aquests treballs referenciats, i d’altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a 

l’apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.  

 

 

RECORREGUT DE L’ITINERARI 

 

El recorregut de l’itinerari i situarà entre dues comarques: la de la Ribagorça (per 

on començarà, tot i que molt puntualment, per immediacions del Pont de Montanyana). 

Després recorrerà part de la comarca del Pallars Jussà, per a finalitzar a la comarca de la 

Noguera, prop de Corçà i d´Àger. 

 

En aquet itinerari el recorregut seguirà molt  inicialment la carretera comarcal C – 

1311 / C – 261, just fins a trobar el camí veïnal que condueix cap a Sant Esteve de la Sarga 

(poc després de sobrepassar el pont sobre la Noguera Ribagorçana). Ben aviat, es trobarà 

per l´esquerra el camí asfaltat que condueix cap al poble de Castissent, cap on caldrà anar, 

per tal de fer una aturada dalt del poble aturonat. 

 

Després, caldrà retornar al camí de Sant Esteve de la Sarga, baixant ara per la riba 

esquerra del riu. Així ens anirem apropant al trencall de la Clua (per l´esquerra), cap on 

podem anar, si s´escau, per fer una aturada. Després, caldrà continuar pel camí asfaltat de 

Sant Esteve de la Sarga, arribant a l´indret de la Masieta, per on caldrà aparcar amb la 

finalitat d´arribar a peu cap el Congost de Mont – rebei, per tal de fer un recorregut a peu 

pel camí obert artificialment entre les calcàries cretàciques.  

 

Finalment, caldrà continuar el recorregut per l´Estret (Pas o Congost) de Mont – 

Rebei), per tal d´arribar fins a les antigues Mines de Lignit de Corçà i a la Pertusa, per on 

finalitzarà el recorregut de l´itinerari, dintre del terme d´Áger i dintre de la comarca de la 

Noguera. Tanmateix, en aquest tram final, s´haurà entrat al Mantell de la Serra de Sant 

Mamet, després de sobrepassar el Front d´Encavalcament del Mantell del Montsec.   

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI 

 

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

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

comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigué). En cada cas indicarem, entre 

parèntesi, el full topogràfic on es troba l’aturada.  

 

Finalment, cal dir que el recorregut de l’itinerari s’inclourà totalment dintre de la 

fulla 289 (també coneguda com a fulla de Benabarre) del "Mapa Topográfico Nacional", 

realitzats a l´escala 1:50.000 per l´"Instituto Geográfico y Catastral". Així, la totalitat de les 

aturades es faran dintre d´aquesta.  Així, doncs, la relació ordenada de les aturades que 

formen part d´aquest itinerari és la següent: 
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PARADA 1 - CONDICIONAL.  IMMEDIACIONS DE MONTANYANA, 

(terme municipal de Pont de Montanyana, comarca de la Ribagorça). 

(Full 289). 

 
El recorregut d´aquest itinerari el començarem per les immediacions del barranc 

de Montanyana, al costat de la població del mateix nom, de Montanyana (el qual forma 

part del municipi del Pont de Montanyana). Així, en aquest indret farem la primera 

aturada d´aquest itinerari. 

 

Aquest lloc es troba plenament situat dintre dels sectors centrals del Mantell del 

Montsec; es a dir: dintre de la Unitat Suspirinenca Central, per on discorrerà la totalitat 

de l´itinerari que comença aquí. Així, per arreu es veuen materials detrítics dels materials 

eocènics continentals que constitueixen els relleus del Montsec per aquests indrets. Es 

tracta dels nivells de gresos, calcolutites i calcarenites de la Formació Montllobar.  

FOTOGRAFIA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Montanyana sobre els afloraments dels gresos de la Formació Montllobar 

 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL.  IMMEDIACIONS DEL PONT SOBRE LA 

NOGUERA RIBAGORÇANA, (terme municipal de Pont de Montanyana, 

comarca de la Ribagorça). (Full 289). 

 
Després de fer l´aturada anterior, ens caldrà fer un breu recorregut: primer des 

del poble cap a la carretera nacional N – 230; després per aquesta, travessant el poble 

Pont de Montanyana; i finalment des de la cruïlla d´aquesta carretera amb la comarcal C  

- 1311 / C – 261 (la qual condueix a Tremp), per tal d´anar fins a les immediacions del 

pont sobre la Noguera Ribagorçana, per on farem la parada. Així, haurem fet uns 4 Km 
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Pels voltants d´on ara som, afloren els materials continentals de la Formació 

Montllobar. Es tracta de materials eminentment detrítics de tonalitats ocres, formats per 

nivells de gresos, argiles i conglomerats. FOTOGRAFIA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

Afloraments de nivells de calcolutites i de gresos prop del Pont de Montanyana 

 

Tot i que aquí on som ara es fan palesos els materials cenozoics del Pleistocè i 

sobretot de l´Holocè, els quals constitueixen les terrasses i la llera del riu. 

 
 

PARADA 3. IMMEDIACIONS DE CASTISSENT, (Castissent, dels antics 

termes de Castissent, Eroles i Fígols de Tremp o de la Conca i ara del terme 

municipal de Tremp, comarca del Pallars Jussà). (Full 289). 
 

 Després de fer la parada anterior, cal continuar per la carretera comarcal C – 

1311 (i alhora carretera autonòmica C – 261), anant en el seu sentit oriental, cap a 

Tremp. Però, ben de seguida, abans d´arribar al seu Km 1, ens caldrà agafar, per la 

dreta, la carretereta que es dirigeix cap a Sant Esteve de la Sarga. Seguint aquest vial 

asfaltat, ben aviat (a menys de 2 Km), trobarem per l´esquerra el camí asfaltat que es 

dirigeix cap el poblet de Castissent. En trobar aquest camí, ens caldrà agafar-lo per tal 

d´arribar fins al poble aturonat. En arribar-hi farem una nova aturada, després de 

recórrer uns 5 Km des de la parada anterior. Cal dir, per altra banda, que en aquest 

recorregut hem passat de la comarca aragonesa de la Ribagorça a la catalana del Pallars 

Jussà, per on estem ara situats. 

 

 En aquest recorregut, haurem trobat afloraments dels materials detrítics 

(fonamentalment de l’Eocè) que cobreixen als mesozoics dels trams septentrionals del 

Mantell del Montsec. Uns i altres formen part del mateix mantell. Així, en aquest tram 

del recorregut, hem vist per arreu afloraments de nivells de gresos, calcolutites i 

calcarenites continentals, de tonalitats generalment ocres. Aquests materials formen part 
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de la Formació Montllobar, la qual s’estén més amplament cap el Nord d´on ara ens 

trobem situats, cap els indrets dels Massions i per la Mare de Deu de Montservós, entre 

altres indrets. 

 

 Tot i així, en arribar a Castissent, haurem trobat aflorament de nivells de gresos 

en paleocanals, també de tonalitats ocres. Aquests materials pertanyen a la denominada 

Formació Castissent, la qual pertany a l´Eocè, al Cusià, com l´anterior de Montllobar. 

Precisament, el poble de Castissent es troba aturonat sobre aquests nivells grisencs.  

 

 Des d´aquest indret es pot fer una bona observació del Noguera Ribagorçana. I 

també dels materials detrítics que arrossega, procedents tant de la Zona Axial Pirenaica 

com de les Serres Interiors. 

 

 Finalment, cal dir que des d´aquest indret hi ha una immillorable visió del Pas o 

Congost de Mont – rebei, similar a la que espot veure des del poble de Xiriveta, situat a 

l´altra banda del riu (a la comarca de la Ribagorça). Així, des d´aquí es veu ben clar el 

pas del riu entre el Montsec d´Àger (a l´esquerra) i el Montsec d´Estall o de Montgai (a 

la dreta). FOTOGRAFIA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3 

El Pas de Mont-rebei, des de Castissent 

 

 

PARADA 4. IMMEDIACIONS DEL POBLET DE LA CLUA, (la Clua, de 

l´antic terme d´Alsamora i ara del terme municipal de Sant esteve de la 

Sarga, comarca del Pallars Jussà). (Full 289). 
 

 Després de fer la parada anterior, cal retrocedir fins a quasi la llera del riu 

Ribagorçana, fins trobar el camí asfaltat que condueix cap a Sant Esteve de la Sarga. En 

trobar-ho, cal continuar cap el Sud, anant sempre cap el Congost de Mont -  rebei. Tot i 
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així, després de sobrepassar el Mas de Mont – rebei, trobarem per l´esquerra el camí que 

es dirigeix cap a l´antic poblet de la Clua, que ens caldrà agafar. Més endavant, en 

arribar a aquest indret, farem una nova aturada, a uns 8 Km de la parada anterior. 

 

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

l´aturada anterior (és a dir els de la Formació Montllobar i els de la Formació 

Castissent) de l´Eocè Inferior, del Cusià. Tot i així, a mida que hem anat baixant, també 

hem anat baixant a la sèrie, i haurem començat a trobar els materials de l´Ilerdià, també 

de l´Eocè Inferior. Així, haurem trobat nivells de gresos i calcolutites grisenques (els 

anomenats gresos de Roda). Més avall haurem començat a veure els materials de la 

Formació Àger, amb nivells de calcaries i calcolutites grisenques. Finalment, en arribar 

al poble, haurem trobat els materials de les calcàries amb alveolines, que formen part de 

la Formació Àger – Cadí. 

 

 Precisament el llogarret de la Clua es troba al costat d´aquests darrers 

afloraments, sobre el flanc septentrional del Montsec, tocant als afloraments carbonatats 

acabats d´esmentar, els quals tenen un marcat cabussament septentrional. 

FOTOGRAFIA 4. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 4 

El poblet de la Clua, sobre els afloraments de les calcàries amb alveolines de l´Ilerdià, amb clar 

cabussament septentrional del Montsec.  

 

 

PARADA 5. INICI DEL CAMI DEL PAS DE MONT-REBEI, PONT 

PENJANT DEL BARRANC DE LA MAÇANA, (l´Alsamora, de l´actual 

terme municipal de Sant Esteve de la Sarga, comarca del Pallars Jussà). 

(Full 289). 
 

 Després de fer la parada anterior, cal retornar quasi a la llera de la Noguera 

Ribagorçana, per tal de continuar per la carretereta de Sant Esteve de la Sarga, dirigint-
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nos cap el Sud, cap l´Estret de Mont - rebei i també cap el proper poble d´Alsamora. En 

arribar al trencall d´aquest poble, ens caldrà continuar cap arribar al Fondo de la 

Maçana i cap el Pont Penjant. En arribar a la zona d´aparcament de la Masieta, 

començarem a fer un recorregut a peu, pel camí que discorre per l´Estret de Mont - 

rebei. 

 

En aquest recorregut, hem tornat anat descendent a la sèrie estratigràfica. Així, 

després de tornar a trobar les calcàries amb alveolines de la Formació Àger – Cadi, que 

ham vist a la Clua, més amunt d´on ara som. Poc després, haurem començat a veure els 

nivells rogencs de la Formació Tremp, amb gresos i calcolutites rogenques, ben paleses 

per tot arreu. Aquests materials es situen per sota dels anteriors. FOTOGRAFIA 5. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 5 

Calcàries amb alveolines (Formació Àger – Cadi) i sota calcolutites roges (Formació Tremp)  

Prop de l´aparcament de la Masieta 

 

 

Aquests materials es fan palesos a la zona d´aparcament. Aquests materials 

pertanyen els superiors al Paleocè (al Tanetià) i els inferiors al Cretàcic (al 

Maastrichtià). Corresponen doncs a la Fàcies Garumnià, que ens marca el pas del 

Mesozoic al Cenozoic, concretament del Cretàcic al Paleocè.   

 

Després, per sota d´aquesta materials haurem començat a trobar els nivells 

inferiors del Maastrichtià, amb nivells de calcàries i de gresos (gresos d´Areny). 

Aquests materials es fan molt palesos a l´indret de la present aturada, al Barranc de la 

Maçana, per on es troba el conegut pont penjant. Aquest barranc baixa del poblet de 

l’Alsamora i és un tributari del riu Ribagorçana.  
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PARADA 6. PAS DE MONT-REBEI, IMMEDIACIONS DE LA COVA DE 

LES GRALLES, (l´Alsamora, de l´actual terme municipal de Sant Esteve 

de la Sarga, comarca del Pallars Jussà i Montgai, de ´actual terme 

municipal de Viacamp i Llitera, comarca de la Ribagorça). (Full 289). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal continuar pel sender obert a les roques 

carbonatades, el qual va seguint al riu Ribagorçana descendent, sovint a una gran alçada 

sobre les aigües (que aquí es situen a l´embassament de Canyelles). A menys de 2 Km 

de la parada anterior, aproximadament, en farem una altra.  

 

 En aquest recorregut, hem continuat descendent a la sèrie estratigràfica del 

Cretàcic, així haurem començat a trobar els grans gruixos dels materials carbonatats del 

Cretàcic. Primer haurem trobat els dels nivells inferiors del Maastrichtià i poc després 

els del Campanià, que són els més característics del Montsec, probablement. Aquests 

són els materials que es fan ara palesos a l´indret de l´aturada. Per d´altra banda, tots a 

quests materials, com els anteriors, formen part del .Mantell del Montsec, per on ara 

som, des de l´inici del recorregut de l´itinerari. 

 

En tot aquest recorregut, especialment als darrers trams, es fa força palès el 

congost obert pel riu Ribagorçana en travessar la Serra del Montsec (del mantell del 

mateix nom). També és interessant veure l´obra del camí, obert entre les calcaries, per 

tal d´afavorir la transhumància que abans es feia pel riu, a les èpoques d´estiatge abans 

de construir-se l´embassament de Canelles. No cal dir que aquest pas es un indret molt 

important del nostre Patrimoni Geològic, tant del català (situat a llevant) com de 

l´aragonès (situat a ponent), però en un mateix congost. FOTOGRAFIES 6 i 7. 

 

  
FOTOGRAFIES 6 i 7. PARADA 6 

Dos aspectes del Pas o Congost de Mont – rebei 

Hi afloren per arreu els materials carbonatats, les calcàries del Campanià 
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 Per d´altra banda, a l´inici del recorregut, mirant a l´altra banda del riu, haurem 

vist com es fa palès per tot arreu el Castell de Xiriveta, el qual es troba situat sobre les 

capes de calcàries amb alveolines. Per sota del castell. També haurem vist per arreu els 

afloraments dels materials rogencs del Garumnià,    

 

 

PARADA 7. LES MINES VELLES DE LA BARDONERA O MINES DE 

CORÇÀ, (Corçà, terme municipal  d´Àger, comarca de la Noguera i 

Montfalcó, terme de Viacamp i Llitera, comarca de la Ribagorça). (Full 289).  
 

Després de fer l’aturada anterior, cal seguir ara a peu pel camí que es va discorrent 

pel per l´Estret de Mont-Rebei (Pas o Congost de Mont – Rebei). Així, ens caldrà fer un 

llarg recorregut a peu, proper als 4 Km. En arribar, més avall al barranc de la Bardonera, 

ens caldrà seguir per un camí que baixa cap al riu. En arribar a les antigues mines de carbó, 

després d’un recorregut proper als 5 Km, des de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, hem anat baixant en la sèrie estratigràfica del mesozoic del 

Montsec, del Mantell del Montsec. Concretament, hem anat baixant del Cretàcic Superior 

cap al Cretàcic Inferior en tot aquest recorregut. Així, hem trobat afloraments de les 

calcàries del Campanià, dels gresos del Santonià i més avall, a l´indret de l´aturada, 

haurem trobat afloraments dels materials carbonatats de l´Aptià.. 

 

En arribar a l´indret de l’aturada, es veuen unes antigues mines de carbó. Aquestes. 

es dedicaven a l’aprofitament d’uns nivells de lignits, els quals es troben inclosos entre els 

materials cretàcics de l´Aptià. A l’actualitat, les mines es troben totalment enrunades, i 

molt sovint l’aigua de l’embassament de Canyelles les cobreix en bona part. Tot i així, ara 

no es aquest el cas (17-XII-2006) Amb els carbons, es troben algunes mineralitzacions 

ferruginoses. originades a partir de l’alteració d’unes PIRITES incloses entre els lignits. 

Així, per alteració, s’han format la GOETHITA (terrosa i limonítica) i MELANTERITA, 

entre altres minerals d´alteració. 

 

 Pel que fa al patrimoni miner, cal dir que es troba força malmès; tot i així encara es 

poden veure les tremuges, alguns ponts de la carretera que anava a les mines. I fins i tot 

algunes de les antigues galeries. FOTOGRAFIES 8, 9, 10 i 11. 

 

  
FOTOGRAFIA 8. PARADA 7 

Restes de la carretera de les mines 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 7 

Restes les construccions 
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FOTOGRAFIA 10. PARADA 7 

Restes de les tremuges 

FOTOGRAFIA 11. PARADA 7 

Les tremuges, de front 

 

 

PARADA 8 - CONDICIONAL. LA PERTUSA, (Corçà, terme municipal 

d´Àger, comarca de la Noguera). (Full 327). 

 
Des de la parada anterior, cal continuar el recorregut a peu cap a l´ermita de la 

Pertusa, fent un recorregut proper als 2 Km des de la parada anterior. En aquest indret 

finalitzarà aquest recorregut a peu. A partir d´aquí, hi ha la possibilitat de continuar fins a 

Àger si es disposa d´algun vehicle esperant. També hi ha la possibilitat de retornar a la 

PARADA 5, fent el camí de tornada a peu.  

 

En aquest recorregut, després de trobar els afloraments dels materials de l´Aptià, 

hem travessat una falla inversa i hem tornat a trobar els del Santonià i els del Campanià. 

Aquests són els que apareixen a l´indret de la present aturada. Aquests materials, prop 

d´aquí, encavalquen als terrenys cenozoics dels gresos, lutites i conglomerats ocres de la 

Formació Corçà. Aquests materials eocènics ja es situen dintre del Mantell de la Serra de 

Sant Mamet – Serra de Montclús de les Serres Marginals Pirinenques. Cal dir que 

l´encavalcament del Mantell del Montsec sobre aquest darrer, es realitza prop de Corçà, 

al SE d´on ara som. 

 

AQUÍ FINALITZA EL RECORREGUT DE L’ITINERARI  

_____________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 12 
Recorregut 3, pp 33 – 46 

 

RECORREGUT GEOLÒGIC I MINERALÒGIC PER 

LA COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ: DES DEL 

PAS DE MONT – REBEI, A L´ALSAMORA,  A LA 

FABREGADA, SANT ESTEVE DE LA SARGA, 

MOROR I A LA GUÀRDIA DE NOGUERA  

 
Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

ADVERTIMENT PREVI 

 

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

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

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

 

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. 

En aquest recorregut, serà el cas dels accessos al Congost de Mont – rebei, tot i que 

caldrà fer-los a peu. 

 

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, el recorregut de l’itinerari discorrerà, en la seva quasi totalitat 

pel Sistema Pirinenc, i més concretament ho farà per la seva Unitat Sudpirinenca Central 

(tradicionalment coneguda amb el nom de les Serres Exteriors Prepirinenques). Tot i així,  

la pràctica totalitat del recorregut transitarà pels sectors meridionals del Mantell del 

Montsec, entre les immediacions del Pas (Estret o Congost) de Mont – rebei i les 

proximitats de la població de la Guàrdia de Noguera (o de Tremp). Així, al llarg dels 

recorreguts d´aquest itinerari, anirem trobant afloraments dels materials mesozoics 

(fonamentalment del Cretàcic) i dels cenozoics (de l´Eocè). Al llarg d´aquest recorregut 

anirem circulant per les zones de contacte entre uns i els altres, tot i que més a prop dels 

afloraments mesozoics. Aquests materials (els uns i els altres) són els que constitueixen el 

Montsec, pels indrets per on discorrerà el recorregut d´aquest itinerari. 

 

També cal dir, que el recorregut de l’itinerari discorrerà totalment per una sola 

comarca de les que constitueixen la Regió de Lleida; concretament per la comarca del 

Pallars Jussà, des de l´inici del recorregut (molt prop del seu límit amb la comarca de la 

Ribagorça) al Pas (Estret o Congost de Mont –rebei), fins a la seva fi a la Guàrdia de la 

Noguera (també dita Guàrdia de Tremp). Part del recorregut el farà prop del seu límit amb 

la comarca de la Noguera. 
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OBJECTIUS FONAMENTALS D’AQUEST  ITINERARI 

 

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

concretar en els  següents aspectes generals: 

 

1.- Observació i descripció dels materials mesozoics (fonamentalment del Cretàcic) 

i dels cenozoics (de l´Eocè) del  Mantell del Montsec; que trobarem al llarg de tot el 

recorregut de l´itinerari. Ocasionalment, aquests afloraments poden trobar-se coberts per 

altres terrenys cenozoics postorogènics, amb materials de l´Oligocè, del Pleistocè i de 

l´Holocè. 

 

2.- Observació de l´estructura del Mantell del Montsec, que anirem trobant al llarg 

de tot el recorregut de l´itinerari. Així, anirem circulant pels sectors centrals d´aquest 

mantell, apropant-nos a la fi cap el seu front d´encavalcament. 

 

3.- Observació i reconeixement, si s’escau, de diferents mineralitzacions situades a 

diversos indrets del recorregut de l’itinerari. 

 

4.- Observació, si s’escau, de les explotacions mineres desenvolupades al llarg del 

recorregut de l´itinerari. 

 

5.- Observació de les restauracions dutes a terme sobre les explotacions mineres 

esmentades a l´apartat anterior.  

 

6.- Observació dels indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic i amb el 

Patrimoni Miner, que es vagin trobant al llarg del recorregut de l’itinerari. Dintre d´aquest 

apartat, cal fer esment del Congost de Mont – rebei, un dels indrets més espectaculars del 

Patrimoni Geològic d´aquestes comarques i del conjunt de les terres catalanes i 

aragoneses. Tanmateix, veurem de lluny el Pas de Terradets un altre indret emblemàtic del 

nostre Patrimoni Geològic. 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, no existeix cap antecedent concret, de 

tipus bibliogràfic referent a la totalitat del recorregut del mateix. Les úniques excepcions, 

molt parcials, les trobarem als treballs de MATA – PERELLÓ (2005a, 2005b i 2011). 

També farem esment dels recents treballs de MATA – PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ 

(2014a i 2014b). 

 

Tanmateix, pel que fa a la descripció de les mineralitzacions, cal parlar del treball 

de MATA-PERELLÓ (1991), relatiu a les mineralitzacions catalanes en general; i en 

particular, pel que fa al capítol dedicat a la comarca del Pallars Jussà.  

 

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

l’apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.  
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RECORREGUT DE L’ITINERARI 

 

El recorregut de l’itinerari i situarà exclusivament dintre d´una sola comarca: la del  

Pallars Jussà (per on s´iniciarà i finalitzarà el recorregut de l´itinerari). Així començarà al 

Pas (estret o Congost) de Mont – rebei, tocant a la comarca aragonesa de la Ribagorça, per 

a finalitzar prop del poble de la Guàrdia de Noguera (sovint coneguda també amb el nom 

de la Guàrdia de Tremp, més obsolet). Així, es seguirà un recorregut paral·lel a la Serra 

del Montsec, passant sovint per indrets molt propers a la comarca de la Noguera.  

 

En aquet itinerari el recorregut seguirà inicialment la carretera veïnal asfaltada que 

comunica el Pont de Montanyana amb Sant Esteve de la Sarga. Posteriorment, des 

d´aquesta població, es seguirà la carretera local LV – 9124 (en certa forma, continuació de 

l´anterior). Aquest es vial es segura fins prop del seu entroncament amb la carretera 

autonòmica C – 13. 

 

Així, després de fer-se l´aturada inicial per les immediacions de Mont – rebei, el 

recorregut es dirigirà cap a la població de l´Alsamora, per on farem una nova aturada. Tot 

seguit, el recorregut es dirigirà cap a les immediacions del Coll de la Fabregada, prop 

d´on farem una nova aturada. 

 

A partir d´aquest indret, seguint sempre per aquesta carretera veïnal, el recorregut 

es dirigirà cap a les immediacions de Sant Esteve de la Sarga. Després, ara per la 

carretera local LV – 9124, el recorregut es dirigirà cap a llevant, passant successivament 

per  les immediacions dels pobles de: Beniure, l´Alzina, Moror i per les immediacions 

d´Estorm. En aquest tram realitzarem diverses aturades. 

 

Finalment el recorregut de l´itinerari arribarà a les proximitats de la Guàrdia de 

Noguera (o Guàrdia de Tremp). En aquest recorregut es faran diverses aturades, abans 

de finalitzar el recorregut en arribar a l´encreuament de la carretera local que hem estat 

seguint amb la carretera autonòmica C – 13. 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI 

 

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

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

comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigué). En cada cas indicarem, entre 

parèntesi, el full topogràfic on es troba l’aturada.  

 

Finalment, cal dir que el recorregut de l’itinerari s’inclourà totalment dintre de les 

fulles 289 (també coneguda com a fulla de Benabarre) i 290 (coneguda com a fulla 

d´Isona), ambdues del "Mapa Topográfico Nacional", realitzats a l´escala 1:50.000 per 

l´"Instituto Geográfico y Catastral".  

 

Així, la totalitat de les aturades es faran dintre d´aquesta.  Així, doncs, la relació 

ordenada de les aturades que formen part d´aquest itinerari és la següent: 
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PARADA 1. INICI DEL CAMI DEL PAS DE MONT-REBEI, PONT 

PENJANT DEL BARRANC DE LA MAÇANA, (l´Alsamora, de l´actual 

terme municipal de Sant Esteve de la Sarga, comarca del Pallars Jussà). 

(Full 289). 
 

 El recorregut de l´itinerari el començarem en aquest indret, situat a l´inici de 

l´Estret de Mont - rebei i també cap el proper poble d´Alsamora. S´hi arriba fàcilment 

des del Pont de Montanyana, seguint el vial que duu cap a Sant Esteve de la Sarga, 

arribant a la zona d´aparcament de la Masieta i anant després a peu cap al Fondo de la 

Maçana i cap el Pont Penjant. Així, caldrà caminar menys de 10 minuts. 

 

En aquest recorregut des de la zona d´aparcament, hem trobat inicialment els 

nivells rogencs de la Formació Tremp, amb gresos i calcolutites rogenques, ben paleses 

per tot arreu. Aquests materials pertanyen els superiors al Paleocè (al Tanetià) i els 

inferiors al Cretàcic (al Maastrichtià). Corresponen doncs a la Fàcies Garumnià, que 

ens marca el pas del Mesozoic al Cenozoic, concretament del Cretàcic al Paleocè.  

Després, per sota d´aquesta materials haurem començat a trobar els nivells inferiors del 

Maastrichtià, amb nivells de calcàries i de gresos (gresos d´Areny). Aquests materials es 

fan molt palesos a l´indret de la present aturada, al Barranc de la Maçana, per on es 

troba el conegut pont penjant. Aquest barranc baixa del poblet de l’Alsamora i és un 

tributari del riu Ribagorçana.  Des d´ aquest mateix indret, mirant a l´altra banda del riu, 

es pot veure el Castell de Xiriveta, situat sobre les calcàries amb alveolines de l´Ilerdià, 

mentre sota d´elles (i riu avall, també), al riu aflora el Garumnià (Formació Tremp, en 

aquest indret del Tanetià, del Paleocè). FOTOGRAFIES 1 i 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

El Castell de Xiriveta, sobre calcàries amb alveolines de l´Ilerdià (també en primer terme) 

Sota, es veuen els afloraments del Garumnià, de la Formació Tremp del Paleocè, entre blocs 

caiguts de les calcàries  
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FOTOGRAFIA 2. PARADA 1 

Un aspecte del Garumnià (Formació Tremp) entre el Castell de Xiriveta i el Pas de Mont -rebei 

 

 

PARADA 2. CARRETERA D´ALSAMORA A SANT ESTEVE DE LA 

SARGA,  (Alsamora, terme municipal de Sant Esteve de la Sarga, 

comarca del Pallars Jussà). (Full 289). 
 

 Després de fer la parada anterior, cal retornar cap a la cruïlla d´on eix el camí 

asfaltat que condueix cap a Sant Esteve de la Sarga. Per aquest camí, molt aviat 

arribarem al poble d´Alsamora, cap on ens caldrà anar. Així, des de la parada anterior, 

haurem efectuat un recorregut molt proper als 4 Km. 

 

 En aquest recorregut, haurem tingut ocasió, en molts indrets, de veure part del 

Congost (estret o pas) de Mont – rebei. Com es sabut, aquest delimita el Montsec de 

Montgai o d´Estall situat a ponent, del Montsec d’Àger (que aquí constitueix el Montsec 

d´Alsamora) situat a llevant, per on ara som. FOTOGRAFIA 3. 

  

 En aquest recorregut, haurem circulat en tot moment, entre afloraments dels 

materials rogencs de la Formació Tremp, la qual correspon al Garumnià. És a dir: hem 

estat circulant entre els afloraments mesozoics cretàcics del Maastrichtià i els 

afloraments cenozoics del Paleocè, del Tanetià. Així, hem trobat afloraments de nivells 

de gresos i de calcolutites grisenques i rogenques, segons els indrets; aquests materials 

que pertanyen al Garumnià, constitueixen la Formació Tremp. 

 

Per d´altra banda, en arribar al poble de l´Alsamora, veurem com aquest es situa 

sobre els nivells de gresos grisencs i de calcarenites del Maastrichtià (els gresos 

d´Areny). Tots aquests materials tenen un marcat cabussament cap el Nord, en formar 

part dels sectors septentrionals de la Serra del Montsec. Integrant del Mantell del 

Montsec. FOTOGRAFIA 4. 
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FOTOGRAFIA 3. PARADA 2 

El Pas de Mont – rebei entre el Montsec de Montgai (o Montsec d´Estall), a la dreta i el 

Montsec d’Àger (o Montsec d´Alsamora) a l´esquerra 

La part més elevada del dos “Montsecs” està constituïda per afloraments de calcàries del 

Campanià 

 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 2 

El poble d´Alsamora sobre els gresos d´Areny (del Maastrichtià), mentre que als camps afloren 

les calcolutites de la Formació Tremp.  
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PARADA 3. COLL DE LA FABREGADA, (la Fabregada, terme de Sant 

Esteve de la Sarga, comarca del Pallars Jussà). (Full 289). 
 

 Després de fer la parada anterior, cal continuar per la carretera blanca que va 

conduint cap el poble de Sant Esteve de la Sarga. En arribar al Coll de la Fabregada 

(molt proper a l´indret on hi ha la Mare de Deu de la Fabregada i la Font de la Roca, 

farem una nova aturada, a menys de 2 Km de l´anterior. Aquesta aturada, per altra 

banda, la realitzarem a la cruïlla de la carretera blanca procedent d´Àger. 

 

En aquest recorregut, hem anat seguint una tònica similar al recorregut cap a la 

parada anterior. Així, hem estat circulant entre els afloraments tous de la Formació 

Tremp, molt prop del contacte amb els gresos que hem vist abans a l´Alsamora, el 

gresos del Maastrichtià, el gresos d´Areny, que afloren aquí, a la cruïlla de carreteres.  

 

Així, des d´aquest indret, mirant cap el Nord del coll on ara ens trobem, es pot 

veure un bon aflorament dels materials del Garumnià, mentre que al Sud es troben els 

esmentats gresos d´Areny. FOTOGRAFIES 5 i 6. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 3 

Afloraments del Garumnià, de la Formació Tremp (Maastrichtià – Ilerdià), al sectors 

septentrionals del Coll de la Fabregada. Per sobre dels materials rogencs del Garumnià es 

veuen nivells grisencs que corresponen a les calcàries amb alveolines de la Formació Àger – 

Cadí, de l´Ilerdià 

 

Per d´altra banda, cal dir que prop d´aquí hi havia l´antic poble de la 

Fabregada, del qual sols queda en peu l´església, que constitueix ara el Santuari de la 

Mare de Deu de la Fabregada. També cal dir que s´ha localitzat restes del que podria 

ésser una antiga farga, després de diverses recerques per equips de la Universitat de 

Barcelona, Probablement, el mineral de ferro (HEMATITES i MAGEHIMITA), 

procedia de mineralitzacions de rebliments de cavitats d´origen kàrstic, situades entre 

les calcàries, similars a les d´En Masal d´Gasol, de les proximitats d´Àger (MATA – 

PERELLÓ, 1981). 
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FOTOGRAFIA 6. PARADA 3 

Afloraments dels nivells de gresos del Maastrichtià, des Gresos d´Areny, al sectors meridionals 

del Coll de la Fabregada 

  
 

 

PARADA 4. IMMEDIACIONS DEL POBLE DE L´ALZINA, (l´Alzina, 

terme municipal de Sant Esteve de la Sarga, comarca del Pallars Jussà). (Full 

289). 
 

Després de realitzar la parada anterior, ens cal anar cap al proper poble de Sant 

Esteve de la Sarga. Abans trobarem per l´esquerra, el trencall que es dirigeix cap a 

Castellnou. Després de Sant Esteve de la Sarga (la capital nominal municipal), millorarà 

lleugerament la carretereta. Seguint-la cap a llevant passarem prop del llogarret de 

Beniure. Més endavant, arribarem a les immediacions de l´Alzina (trobarem el trencall per 

l´esquerra). Poc després farem una nova aturada a la bora de la carretera. Així, des de la 

parada anterior, haurem recorregut uns 6´5 Km, aproximadament.  

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats 

anteriorment; així, entre la parada anterior i aquest indret, s´han fet ben palesos els 

materials rogencs del Garumnià. Aquests materials de la Formació Tremp, corresponen als 

trams superiors cretàcics, del Maastrichtià i als nivells inferiors paleocens del Tanetià. Es a 

dir, aquests materials de la Fàcies Garumnià, en troben al trànsit del Mesozoic al 

Cenozoic. Tot i així, en aquests indrets, aquests materials rogencs són força superiors, 

propers al límit de Tanetià amb l´Ilerdià; és a dir, entre el Paleocè i l´Eocè.   Aquests 

materials s´estenen amplament al sud d´on ara som, constituint els camps de conreu ben 

visibles des d´on ara som. FOTOGRAFIA 7. 

 

 Tot i així, a mida que ens apropem ara a les Costes de la Mulla i al Barranc de la 

Mulla, es van veient per arreu afloraments dels materials carbonatats de les calcàries amb 

alveolines de la Formació  Àger – Cadí, de l´Ilerdià. És a dir, anem pujant 

estratigràficament, a mida que fem aquest trajecte cap a llevant.  
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FOTOGRAFIA 7. PARADA 4 

Afloraments dels materials del Garumnià, de la Formació Tremp (del Maastrichtià – Tanetià), al 

sud del poblet de l´Alzina. Els afloraments es situen pels voltants del poblet de Moror 

Al fons es veuen els relleus de la Vall de la Barcedana, per on afloren també aquests nivells de 

gresos i calcolutites rogenques. En conjunt es situen al flanc septentrional del Montsec 

  

 

PARADA 5. EL CASALOT DE MOROR – CASA SAUNÍ, (Moror, terme 

municipal de Sant Esteve de la Sarga, comarca del Pallars Jussà). (Full 290). 
 

Després de realitzar la parada anterior, ens cal anar continuar cap a llevant, seguint 

sempre la carretera local LV – 9124. Per ella, en uns 4´5 Km arribarem al poblet de 

Moror, el qual es troba situat al costat del vial que anem seguint. Aquí farem una nova 

aturada. 

 

En aquest recorregut ens hem apropat al Nord, en travessar el profund Barranc de 

la Mulla, el qual baixa de la Serra de Meüll. 

 

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

aturades anteriors. Així, per arreu haurem vist afloraments dels materials rogencs del 

Garumnià, sobre els que s´han situat els camps de conreu. Aquests materials (amb gresos i 

calcolutites eminentment continentals) es fan ben palesos al Sud de la ruta que anem 

seguint en aquest tram del recorregut. 

 

Per d´altra banda, per sobre de la ruta es fan ben ostensibles els materials 

carbonatats de la Formació Àger – Cadí. Es tracta de calcàries amb alveolines que 

apareixen al mateix poble de Moror, on ara som.  Així es fan ben palesos als peus del 

Casalot – Casa Sauni, una casa fortificada, FOTOGRAFIA 8. 

 

 Per d´altra banda, des d´aquest indret, es fa ben ostensible la vall per on discorre el 

Noguera Pallaresa, el qual s´encamina cap al Pas de Terradets, el qual també es força 

ostensible des d´aquest indret, per on ara som. FOTOGRAFIA 9. 
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FOTGRAFIA 8. PARADA 5 

Un aspecte del Casalot de Moror – Casa Sauní.  

Es troba situat sobre un aflorament de les calcàries amb alveolines de l’ilerdià. Formació Àger - 

Cadí 

 

 
  

FOTOGRAFIA 9. PARADA 5 

La vall del Noguera Pallaresa des del les immediacions del poble de Moror 

En primer terme, es veuen els afloraments dels materials rogencs de la Formació Tremp, que 

corresponen al Garumnià (al trànsit del Maastrichtià al Tanetià). Són afloraments de calculutites i 

de gresos continentals. 

Al fons es veu la Vall de la Barcedana, per on baixa el riu Barcedana, entre afloraments que també 

corresponen al Garumnià. 

Per d´altra banda, es fa ben ostensible la Serra del Montsec (del Mantell del Montsec). Així, al fons 

es veu l´anomenat Montsec de Meià i més a prop el Montsec d´Àger. Entre tots dos es veu el solc 

que correspon al Pas de Terradets, per on el riu Pallaresa travessa els Montsecs. 



43 
 

Per d´altra banda, a l´indret on ens trobem ara, per les immediacions del poble de 

Moror, baixant cap a la Guàrdia, per sobre de la carretera es veuen els afloraments dels 

materials carbonatats de l´Ilerdià. Es tracta de les calcàries amb alveolines de la Formació 

Àger – Cadí. Aquests materials i també les alveolines es fan força palesos al mateix costat 

de la carretera, que ara condueix cap el poble de Moror. FOTOGRAFIA 10. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 10. PARADA 5 

Una mosta de les calcàries amb alveolines de les immediacions de Moror 

 

 

PARADA 6. CARRETERA LV – 9124, IMMEDIACIONS  DE LA 

GUÀRDIA DE NOGUERA, (la Guàrdia de Noguera o la Guàrdia de 

Tremp, és el cap del terme municipal de Castell de Mur, comarca del Pallars 

Jussà). (Full 290). 
 

Després de realitzar la parada anterior, ens cal anar cap a llevant, seguint sempre 

per la carretera LV – 9124. Així, passarem per les immediacions del trencall de l´Estorm. 

Finalment arribarem a la Guàrdia de Noguera. Per les immediacions d´aquest poble, 

farem una nova aturada. haurem efectuat un recorregut proper als 7 Km. 

 

En aquest recorregut, ens hem estat desplaçant sempre, entre els afloraments dels 

materials mesozoics i cenozoics que hem esmentat a les aturades anteriors. Tot i així, van 

predominant els cenozoics. Tots ells constitueixen el flanc septentrional del Mantell del 

Montsec. Així, haurem vist un cabussament generalitzat cap el Nord, cada vegada més 

suau. Així, en aquest recorregut, haurem trobat afloraments del Garumnià (dels seus trams 

cenozoics). També haurem trobat afloraments de gresos i lutites de l´Ilerdià. Aquests 

materials cenozoics, són també els que afloren per l´indret on ara som, pro de la Guàrdia 

de Noguera. Tot i així, ara es fan palesos per sobre de les calcàries uns nivells de 

calcolutites grisenques. 
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Per d´altra banda, des d´aquest indret, mirant cap a l´embassament de Sellés, es fa 

palès un interessant delta, format a partir dels materials detrítics arrossegats pel riu 

Barcedana. FOTOGRAFIA 11. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 11. PARADA 6 

Delta del riu de la Barcedana, dintre de l´embassament de Sellés 

 

 En aquest recorregut, cada cop s´haurà fet més palès el Pas de Terradets, per on 

discorre la Noguera Pallaresa, entre el Montsec d´Àger (a ponent) i el Montsec de Meià (a 

llevant). FOTOGRAFIA 12 

 

 
 

FOTOGRAFIA 12. PARADA 6 

Un aspecte del Pas de Terradets, des de les immediacions de la Guàrdia de Noguera 
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 PARADA 7. IMMEDIACIONS DE LA CRUÏLLA DE LES 

CARRETERES  LV – 9124 i C - 13, (la Guàrdia de Noguera o la Guàrdia 

de Tremp, és el cap del terme municipal de Castell de Mur, comarca del 

Pallars Jussà). (Full 290). 
 

Després de realitzar la parada anterior, ens cal anar continuar cap a llevant, seguint 

sempre per la carretera LV – 9124. Així, després de sobrepassar totalment el poble de la 

Guàrdia de Noguera, arribarem quasi a la cruïlla d´aquesta carretera amb la carretera 

autonòmica C – 13. En aquest indret, a poc més de 1´5 Km de la parada anterior, 

n´efectuarem una altra, la darrera d´aquest itinerari.  

 

En aquest recorregut, prop de la carretera, hem anat trobant afloraments dels 

materials cenozoics esmentats a l´aturada anterior. 

 

Tot i així, en aquest darrer recorregut, haurem estat circulant sobre uns dipòsits de 

materials al·luvials i col·luvials, amb nivells de llims i de llims sorrencs, que pertanyen al 

Pleistocè i a l´Holocè. Aquests nivells són força inestables i a la carretera sovint s´han 

format esquerdes, la qual cosa ha provocat que fos necessari fer obres d´apuntalament de la 

mateixa 

 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DE 

L’ITINERARI  

_____________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 12 
Recorregut 4, pp 47– 60 

 

RECORREGUT GEOLÒGIC I MINERALÒGIC PER 

LES COMARQUES DEL PALLARS JUSSÀ I DE LA 

RIBAGORÇA: DES DE TALARN I GURP A 

ESPLUGAFREDA, ORRIT I ARENY DE NOGUERA / 

AREN
3
  

 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

ADVERTIMENT PREVI 

 

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

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

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

 

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. 

En aquest recorregut, efectuarem llargs recorreguts per camins de terra, pràcticament tots 

entre les immediacions de Gurp i les d´Orrit. 

 

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, el recorregut de l’itinerari discorrerà, en la seva quasi totalitat 

pel Sistema Pirinenc, i més concretament ho farà per la seva Unitat Sudpirinenca Central 

(tradicionalment coneguda amb el nom de les Serres Exteriors Prepirinenques). Tot i així,  

la  totalitat del recorregut transitarà pels sectors septentrionals del Mantell del Montsec, 

entre les poblacions de Talarn, Gurb, Esplugafreda, Orrit i Areny de Noguera.  

 

Així, al llarg d´aquest itinerari, anirem trobant afloraments dels materials 

mesozoics (del Cretàcic, fonamentalment) i del Cenozoic (del Paleocè i de l´Eocè) que 

veurem a molts indrets de l´inici del recorregut i als trams finals del mateix, dintre del 

Mantell del Montsec. Tot i així, en molts indrets aquests materials els veurem recoberts per 

materials detrítics postorogènics de l´Oligocè. 

                                                           
3
 En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los topónimos 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: APENDIX TAULA D´EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÓMICS DE LA ZONA 

(PAG. 12) 
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També cal dir, que el recorregut de l’itinerari discorrerà per dues de les comarques 

que constitueixen la Regió de Lleida; concretament per la comarca del Pallars Jussà i per la 

comarca de la Ribagorça Oriental (avui inclosa a la comarca de la Ribagorça). Així, el 

recorregut s´iniciarà a la primera, per a finalitzar a tocar de la segona. 

 

 

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 mesozoics (fonamentalment del Cretàcic) 

i cenozoics (del Paleocè i de l´Eocè) del  Mantell del Montsec; que trobarem a diferents 

indrets del recorregut, primer entre Talarn i Gurp; i després entre Esplugafreda, Orrit i 

Areny de Noguera; és a dir, al principi i a la fi del recorregut. 

 

2. Observació del recobriments dels materials de l´Eocè i de l´Oligocè, 

postorogènics, els quals cobreixen als anteriors en bona part del recorregut de l´itinerari. 

 

3.- Observació de l´estructura del Mantell del Montsec, que anirem trobant al llarg 

de tot el recorregut de l´itinerari. 

 

4.- Observació i reconeixement, si s’escau, de diferents mineralitzacions situades a 

diversos indrets del recorregut de l’itinerari. 

 

5.- Observació, si s’escau, de les explotacions mineres desenvolupades al llarg del 

recorregut de l´itinerari. 

 

6.- Observació de les restauracions dutes a terme sobre les explotacions mineres 

esmentades a l´apartat anterior.  

 

7.- Observació dels indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic i amb el 

Patrimoni Miner, que es vagin trobant al llarg del recorregut de l’itinerari. 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, no existeix cap antecedent concret, de 

tipus bibliogràfic referent a itineraris que discorrin per aquests sectors, tan a la totalitat del 

recorregut com a part d´ell. Sols farem esment de dos treballs nostres, relatius als trams 

inicials i finals:  MATA – PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2014a i 2014b). 

 

Tanmateix, pel que fa a la descripció de les mineralitzacions, cal parlar del treball 

de MATA-PERELLÓ (1991), relatiu a les mineralitzacions catalanes en general; i en 

particular, pel que fa al capítol dedicat a la comarca de la Noguera. 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). Així com del full de 

l´IGME (1973), corresponent a Tremp.  
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Tots aquests treballs referenciats, i d’altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a 

l’apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.  

 

 

RECORREGUT DE L’ITINERARI 

 

El recorregut de l’itinerari i situarà entre dues comarques: la del Pallars Jussà (on 

començarà, per immediacions de Talarn) i la de la Ribagorça  (per on finalitzarà, a la 

població d´Arenys de Noguera / Aren, dintre de la comarqueta de la Terreta)..  

 

Així, després de fer la primera aturada del recorregut, caldrà agafar una pista de 

terra (que surt de la carretera de Gurp de la Conca), per la seva esquerra. Aquesta pista 

s´anirà enlairant per les restes de les Bordes del Seix, cap a  Montibarri, i cap al Tossal 

Ras. En aquest trajecte farem diverses aturades, alhora que es passarà de la conca del 

Pallaresa a la del Ribagorçana. Després, es passarà per les immediacions del Tossal de 

l´Abadia i es començarà a baixar cap al Barranc del Graller i cap a la Llau Fonda, 

apropant-nos a lo Forat dels Bolets. A partir d´aquí, es baixarà paral·lel al Barranc dels 

Bolets, arribant a les immediacions de les restes del poblet d´Esplugafreda. En aquest 

trajecte, es realitzaran diverses aturades. 

 

Després, el recorregut continuarà baixant cap a Ribagorçana. Així es creuarà el 

pedregós Barranc Canarill (que aquí en ajuntar-se amb el Barranc dels Bolets) es passarà 

a dir Barranc d´Esplugafreda. Aquest el seguirem fins a Orrit, per on farem una nova 

aturada en trobar el Noguera Ribagorçana. Finalment, passarem de la comarca del Pallars 

Jussà a la de la Ribagorça, finalitzant el recorregut prop d´Areny de Noguera / Aren, per 

on farem la darrera aturada del recorregut d´aquest itinerari.  

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI 

 

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

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

comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigué). En cada cas indicarem, entre 

parèntesi, el full topogràfic on es troba l’aturada.  

 

Finalment, cal dir que el recorregut de l’itinerari s’inclourà dintre dels fulls nº 251 

(dit d’Areny) i 252 (o de  Tremp) del "Mapa Topográfico Nacional", realitzats a l´escala 

1:50.000 per l´"Instituto Geográfico y Catastral". Així, doncs, la relació ordenada de les 

aturades que formen part d´aquest itinerari és la següent: 

 

 

PARADA 1. SORTIDA DE TALARN CAP A GURP, (Gurp de la Conca, 

terme municipal de Tremp, comarca del Pallars Jussà). (Full 252).  
 

El recorregut del present itinerari, s’iniciarà molt prop de la de la població de 

Talarn (antiga capital de corregiment). Així, caldrà iniciar-lo prop de la carretera que 

condueix cap a la població de Gurp de la Conca, tocant a les instal·lacions de l´Académia 

de Suboficiales del Ejécito, a uns 2 Km de Talarn, però dintre de l´antic terme de Gurp de 

la Conca i actualment pertanyent al de Tremp. 
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Aquest indret es troba al bel mig de la denominada Conca de Tremp (també 

coneguda com a Depressió Mitjana). Així, es troba dintre dels sectors septentrionals del 

Mantell del Montsec, que aquí dona lloc a un vast sinclinal. 

 

En aquests indrets, hi afloren per arreu els materials rogencs del Garumnià, amb 

nivells de gresos i calcolutites, visibles per tot arreu. FOTOGRAFIA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

En primer terme es veuen els materials rogencs del Garumnià (del trànsit del Maastrichtià al 

Paleocè), tot constituint la Formació Tremp. 

Al mig, es veu la població de Gurp de la Conca, situada sobre els nivells de conglomerats de l´Eocè 

Superior, de la Unitat del Roc de Sant Martí 

 

 

PARADA 2. IMMEDIACIONS DE MONTIBARRI,  (Gurb, terme 

municipal de Tremp, comarca del Pallars Jussà). (Full 252). 
 

 Després de fer la parada anterior, cal anar momentàniament cap a Gurp de la 

Conca; però en arribar a les restes de les Bordes del Seix, trobarem un camí de terra per 

l´esquerra de la carretera. Aquest camí de terra s´anirà enlairant, deixant aviat (per 

l´esquerra) el camí de la Figuera. Així, seguint amunt, aviat arribarem a les costes de 

Montibarri, per on el camí de terra (pedregós sovint), fa una sèrie de ziga-zagues. En 

aquest indret, podem fer una nova aturada, a una distancia molt aproximada d´uns 2 – 

2´5 Km des de la parada anterior. 

 

 En aquest recorregut, inicialment hem trobat els materials que hem esmentat a 

l´aturada anterior. Després, haurem començat a trobar nivells de materials al·luvials, de 

depòsits de pedemonte, que corresponen al Pleistocè. Aquests es suposen sobre els 

anteriors i també sobre els nivells de conglomerats de l´Eocè Superior que hi ha prop 

d´on ara ens trobem situats. 
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 Des d´aquest indret, es pot gaudir d´una immillorable visió de tota la Conca de 

Tremp. Així, es podem veure molt clars els colors rogencs del Garumnià, de la 

Formació Tremp, els quals ocupen grans extensions per tota la conca. FOTOGRAFIES 

2 i 3. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

La ciutat de Tremp entre els afloraments del Garumnià 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 2 

La ciutat de Talarn, al Nord dels afloraments aixaragallats del Garumnià 
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Per d´altra banda, des d´aquest indret, també es poden veure els relleus del Front 

d´Encavalcament de Sant Corneli (del Mantell de Bóixols). Tanmateix es pot veure el 

Roc de Pessonada. FOTOGRAFIA 4. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 2 

Al fons es veu la Serra de Sant Corneli amb el cim de Carreu. Aquesta serra forma part de 

l´encavalcament del Mantell de Bóixols.  

Darrera es veu la vall d´Herba-Savina i Aramunt, drenada pel Riu de Carreu, amb el Roc de 

Pessonada, al nord de la vall. 

En primer terme es pot veure la Serra de Costa Ampla o de Santa Engràcia, amb clars 

cabussaments cap el sud, formant part de l´extrem septentrional del Mantell del Montsec 

 

 

PARADA 3. IMMEDIACIONS DE LO TOSSAL RAS, (Esplugafreda, 

terme municipal de Tremp, comarca del Pallars Jussà). (Full 252). 

 
Després de realitzar la parada anterior, cal efectuar un nou recorregut pel camí de 

terra que estem seguint. Aquest recorregut serà ascendent en general, per uns indrets força 

pedregosos. Així, en arribat a la part més alta, a lo Tossal Ras, farem una nova aturada, 

després de recórrer, aproximadament uns 6 Km, després de passar per les immediacions de 

los Ordials, entre altres indrets. 

 

En aquest tram del recorregut, hem passat de la conca de la Noguera Pallaresa a la 

conca de la Noguera Ribagorçana. 

 

En aquest recorregut, hem començat a trobar cada vegada més, nivells de 

conglomerats, cada cop més massius. Els primers nivells corresponen a l´Eocè Superior, 

passant després al trànsit cap a l´Oligocè. Els darrers nivells, per on ara som, corresponen 

ja a l´Oligocè. Es tracta de nivells de conglomerats postorogènics en bona part, els quals 

cobreixen als materials cretàcics i eocènics del Mantell del Montsec. Aquests conglomerats 

són espectaculars i es fan palesos per tot arreu, on ara som. FOTOGRAFIA 5 i 6. 
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FOTOGRAFIA 5. PARADA 3 

Aspecte dels nivells dels conglomerats carbonatats massius, pels voltants de lo Tossal Ras 

Al fons es veu la Serra de Sant Gervasi 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 3 

Aspecte dels conglomerats carbonats massius, mirant cap al NW, cap a Esplugafreda 

 

 

PARADA 4.  FORAT DELS BOLETS, (Esplugafreda, terme municipal de 

Tremp, comarca del Pallars Jussà). (Full 251) 

 
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar pel camí de terra, que ara 

comença a baixar cap al poble d´Esplugafreda. Així, ara anirà baixant cap al Barranc del 
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Graller  i cap a la Llau Fonda. Així, s´anirà apropant cap a l´indret on es troba el Forat 

dels Bolets. Poc abans d´arribar-hi, podem fer una nova aturada. Així, des de la parada 

anterior, haurem efectuat un recorregut proper als 6 – 7 Km, alguns de forta baixada. 

 

En aquest recorregut, hem continuat trobant els afloraments del conglomerats dels 

que hem parlat anteriorment. Tot i així, hem baixat a la sèrie estratigràfica i ara estem entre 

afloraments dels nivells de trànsits de l´Eocè a l´Oligocè. 

 

En aquest indret, es fa palesa una interessant cova, situada entre aquests nivells de 

conglomerats. Es tracta del Forat dels Bolets. Cal dir que sovint s´ha utilitzat aquesta cova 

per refugi dels ramats de bestia. FOTOGRAFIA 7. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 4 

Un aspecte del Forat dels Bolets. Immediacions d´Esplugafreda 

 
 

PARADA 5.  BARRANC DELS BOLETS, (Esplugafreda, terme 

municipal de Tremp, comarca del Pallars Jussà). (Full 251) 

 
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar pel camí de terra que es va 

apropant cap al poble d´Esplugfreda. Ara, va baixant més suaument seguint cap a ponent 

el Barranc dels Bolets. Poc abans d´arribar al poble, en vistes al mateix, podem fer una 

nova aturada, a uns 2 Km de l´anterior. 

 

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

l´aturada anterior, tot i que els conglomerats ja no són tant massius. Ara, es recórrer el 

torrent es fan paleses nombroses coves entre els conglomerats; també es fan paleses formes 

d´erosió ben definides, com demoiselles coifeés. Aquestes es veuen a diferents trams del 

recorregut del torrent. FOTOGRAFIA 8. 
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FOTOGRAFIA 8. PARADA 5 

Estructures columnars entre els conglomerats del Barranc dels Bolets. Esplugafreda 

 

Alhora, cada cop es van veient millor els afloraments del garumnià (de la 

Formació Tremp) situats per sota dels nivells de conglomerats. Així, mirant per sobre 

d´Esplugafreda, es poden veure aquests afloraments; així com aquests materials del 

Maastrichtià – Tanesià, es veuen coberts per terrenys de l´ilerdià, com les calcàries amb 

alveolines.  FOTOGRAFIA 9. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 5 

El garumnià de la Terreta, amb Esplugafreda (en primer terme) i Areny de Noguera (al fons). 

A la dreta es veuen els nivells de calcàries amb orbitolines (poc potents) de la Formació Àger – 

Cadí. Per sobre es veuen nivells de calcolutites grises (formació Àger). I per sobre uns 

conglomerats postorogènics 



56 
 

PARADA 6 - CONDICIONAL.  BARRANC DE CANTARILL, 

(Esplugafreda, terme de Tremp, comarca del Pallars Jussà). (Full 251) 

 

Després de realitzar la parada anterior, cal continuar pel camí cap a la llera del 

Ribagorçana. Aviat deixarem a l´esquerra el trencall d´Esplugafreda. Després caldrà 

seguir el Barranc dels Bolets, fins a sobrepassar el Barranc de Cantarill, que en adjuntar-

se aquí amb l´anterior, passa a denominar-se Barranc d´Esplugafreda. Aquí farem la 

present aturada, a uns 3 Km més avall de l´anterior. 

 

En aquest recorregut, ja hem començat a circular per entre els afloraments dels 

materials rogencs del Garumnià. Aquests nivells de gresos i de calcolutites rogenques, es 

situen entre el Maastrichtià Superior i l´Ilerdià Inferior, al trànsit del Cretàcic al Paleocè, 

del Mesozoic al Cenozoic. 

 

En aquest indret, en travessar el Barranc de Cantarill (procedent de Sapeira), 

podem veure la gran energia que de vegades pot tindre aquest barranc, en veient la gran 

quantitat de fragments de roca arrossegada.  

 

 

PARADA 7 - CONDICIONAL.  GRAVERA D´ORRIT, (Orrit, terme 

municipal de Tremp, comarca del Pallars Jussà). (Full 251) 

 

Després de fer l´aturada anterior, cal continuar, ara cap a Orrit. Aviat, trobarem 

una antiga gravera al costat del camí. Aquí farem una nova aturada, dintre d´aquest 

recorregut, a 1 Km de la parada anterior 

 

En aquest tram, haurem trobat una antiga gravera, en la qual s´aprofitaven les 

graves arrossegades pel Barranc d´Esplugrafreda, FOTOGRAFIA 10. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 10. PARADA 10 

Antiga gravera d´Orrit. Aquí s´aprofitaven les graves dels barrancs que conformen el Barranc 

d´Esplugafreda. La gravera es troba aturada. 
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PARADA 8.  PONT SOBRE LA NOGUERA RIBAGORÇANA, (Orrit, 

terme municipal de Tremp, comarca del Pallars Jussà). (Full 251) 

 

Després de fer l´aturada anterior, cal continuar, ara cap a Orrit. Aviat, després de 

trobar per la dreta la cruïlla amb el vial que ve de Sapeira, el camí de terra es convertirà en 

un camí asfaltat. Després, en arribar al Pont d´Orrit, farem una nova aturada, sobre la 

Noguera Ribagorçana. Així, haurem recorregut uns 3 Km més. 

 

 En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials rogencs del 

Garumnià (de la Formació Tremp). Aquests materials formen el subsòl de bona part de la 

comarqueta de Terreta, per on ara estem situats, entre Esplugafreda, Orrit i Areny de 

Noguera ( Aren (d´on estem ara molt propers). També, des d´aquest recorregut i des 

d´aquest indret es poden veure els materials situats per sobre de la Formació Tremp. Així, 

podríem fer una observació molt similar a la que hem fet anteriorment a la PARADA 5, 

per sobre del poble d´Esplugafreda. 

 

En aquest indret, per on farem ara la parada, a tocar de les cases del Pont d´Orrit, 

sobre la llera del riu Ribagorçana (o Noguera Ribagorçana), es pot fer una bona observació 

del mateix. Així, es pot veure que per aquest indret on ara ens trobem, forma un petit 

estret, en travessar la Roca de Mollet. Aquest relleu correspon als gresos del Maastrichtià, 

als denominats gresos d´Areny, que veurem a la propera aturada. Aquests gresos es situen 

estratigràficament per sota dels nivells rogencs (de gresos i calcolutites) de la Formació 

Tremp, del Garumnià. Així, des d´aquest indret es pot tindre una bona observació d´aquest 

petit estret. FOTOGRAFIA 11. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 11. PARADA 8 

Un aspecte del Ribagorçana, sota del Pont d´Orrit.  

A l´esquerra es veu l´extrem de la Roca de Mollet,  per on afloren els nivells dels gresos del 

Maastrichtià, els anomenats Gresos d´Areny   

 



58 
 

PARADA 9. ICNITES D´ARENY, (terme municipal de Aren / Areny de 

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

 Després de realitzar la arada anterior, cal sobrepassar el Pont d´Orrit. A poca 

distancia del pont cal aparcar i una vegada més cal tenir força cura, ja que no hi ha 

lloc i s´ha de fer prop de la Gasolinera o a l´altra banda de la carretera (amb força 

perill). Després cal anar a peu cap a l´indret senyalitzat de la parada, fent uns 200 

metres des de la carretera. Tot això a uns 7 Km de la parada anterior. 

 

 En aquest recorregut, fet quasi íntegrament per la subcomarqueta de la Terreta, 

haurem estat circulant per entre els materials cretàcics del Mantell del Montsec, on ara 

ens trobem. 

 

 Des d´aquest indret es pot veure una bona part de la Terreta, amb extensos 

afloraments del Garumnià, especialment a l´altra banda del riu on es fan molts palesos 

pels color vermellosos.  

 

 D´altra banda, on ara som hi ha uns interessants afloraments dels gresos de la 

Formació Areny, de la qual constitueixen el seu prototipus. Sobre aquets nivells es troben 

unes interessants emprentes (icnites) de dinosaures, recentment musealitzades amb la 

instal·lacions de plafons indicatius i d´unes passarel·les per accedir-hi, possiblement són 

massa inclinades amb perill de patinar-hi si ha plogut. FOTOGRAFIES 11 - 14 

 

  
FOTOGRAFIA 11. PARADA 9 

Aspecte parcial de les icnites d´Areny 

FOTOGRAFIA 12. PARADA 9 

Les passarel·les inclinades 

 

  
FOTOGRAFIA 13. PARADA 9 

Els plafons 

FOTOGRAFIA 14. PARADA 9 

La tremuja. Al fondo el Garumnià  
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Es pot dir que aquest aflorament es un lloc molt interessant del Patrimoni 

Paleontològic d´Aragó (candidat amb altres afloraments peninsulars similars per a formar 

part del Patrimoni Natural de la Humanitat). Per d´altra banda, prop d´aquest indret hi ha 

una antiga pedrera que explotava les calcàries sorrenques, per tal d´esser emprades com a 

àrids per a la construcció. Molt prop es poden veure les tremuges on es carregaven els 

materials extrets (aquí es podria fer una altra parada, la PARADA 9 - BIS). 

 

Per d´altra banda, des d´aquest indret, es poden veure les observacions que hem fet 

a les aturades 5 i 8, veient com els materials de les calcàries amb alveolines es situen per 

sobre del terrenys rogencs del Garumnià. Això es pot veure mirant al SE, cap els relleus de 

Sant Cosme, situats al Sud dels poble d´Orrit i d´Esplugafreda. 

 
 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DE 

L’ITINERARI  

_____________________________________________________________ 
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TAULES D´EQUVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÍMICS 

UTILITZATS EN AQUEST RECORREGUT, REALITZAT PER LES 

COMARQUES DE LA RIBAGORÇA I DEL PALLARS JUSSÀ 
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TOPÒNIMS EN LES 

VARIETATS DIALECTALS DE 

LA RIBAGORÇA 

TOPÒNIMS EN LENGUIA 

CASTELLANA 

 
ARENY DE NOGUERA AREN 

RIBAGORÇA RIBAGORZA 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 1, 
Recorregut 5, pp 61 – 72 

 

RECORREGUT GEOLÒGIC I MINERALÒGIC PER 

LA COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ: DES DE 

TENDRUI A TREMP, PUIGCERCÓS, CASTELL DE 

MUR, COLLMORTER, SANTA LLÚCIA DE MUR I 

A LA GUÀRDIA DE NOGUERA (O GUÀRDIA DE 

TREMP)  
 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

ADVERTIMENT PREVI 

 

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

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

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

 

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. 

En aquest recorregut, efectuarem molts trajectes d´aquests tipus, especialment entre 

Puigcercós i el Castell de Mur, entre altres. 

 

En aquest itinerari, dependrà fonamentalment de les condicions 

meteorològiques, el poder fer-lo sense cap problema, especialment en el tram de 

Puigcercós al Castell de Mur, ja que molts camins discorren per zones argiloses. 

Evidentment, hi haurà diferents alternatives per fer aquest recorregut. 

 

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, el recorregut de l’itinerari discorrerà, en la seva quasi totalitat 

pel Sistema Pirinenc, i més concretament ho farà per la seva Unitat Sudpirinenca Central 

(tradicionalment coneguda amb el nom de les Serres Exteriors Prepirinenques). Tot i així,  

la  totalitat del recorregut transitarà pels sectors septentrionals del Mantell del Montsec, 

entre les poblacions de Tendrui, Tremp, Puigcercós, Mur i la Guàrdia de Noguera. 

 

Així, al llarg d´aquest itinerari, anirem trobant afloraments dels materials 

mesozoics (del Cretàcic, fonamentalment) i del Cenozoic (del Paleocè i de l´Eocè) que 

veurem a molts indrets del recorregut, dintre del Mantell del Montsec. Tanmateix, 

trobarem materials detrítics postorogènics del Pleistocè i de l´Holocè, recobrint als 

anteriors. 
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També cal dir, que el recorregut de l’itinerari discorrerà per una de les comarques 

que constitueixen la Regió de Lleida; concretament per la comarca del Pallars Jussà. Així, 

la totalitat del recorregut discorrerà íntegrament per aquesta comarca, anant des dels 

voltants de Tremp (concretament, des de Tendrui) fins a la Guàrdia de Noguera o Guàrdia 

de Tremp, per on finalitzarà aquest recorregut. 

 

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS D’AQUEST  ITINERARI 

 

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

concretar en els  següents aspectes generals: 

 

1.- Observació i descripció dels materials mesozoics (fonamentalment del Cretàcic) 

i cenozoics (del Paleocè i de l´Eocè) del  Mantell del Montsec; que trobarem a diferents 

indrets del recorregut, entre Tendrui i la Guàrdia de Noguera. 

 

2.- Observació de l´estructura del Mantell del Montsec, que anirem trobant al llarg 

de tot el recorregut de l´itinerari. 

 

3.- Observació i reconeixement, si s’escau, de diferents mineralitzacions situades a 

diversos indrets del recorregut de l’itinerari.  

 

4.- Observació, si s’escau, de les explotacions mineres desenvolupades al llarg del 

recorregut de l´itinerari. Així, es veurà una antiga explotació dels guixos del garumnià per 

les immediacions de Tendrui. 

 

5.- Observació de les restauracions dutes a terme sobre les explotacions mineres 

esmentades a l´apartat anterior.  

 

6.- Observació dels indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic i amb el 

Patrimoni Miner, que es vagin trobant al llarg del recorregut de l’itinerari. Així, es veuran 

les restes d´una antiga teuleria situada prop de Palau de Noguera. 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, no existeix cap antecedent concret, de 

tipus bibliogràfic referent a itineraris que discorrin per aquests sectors, tan a la totalitat del 

recorregut com a part d´ell. Sols farem esment de dos treballs nostres, relatius a sectors 

aïllats del recorregut:  MATA – PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2014a i 2014b). 

 

Tanmateix, pel que fa a la descripció de les mineralitzacions, cal parlar del treball 

de MATA-PERELLÓ (1991), relatiu a les mineralitzacions catalanes en general; i en 

particular, pel que fa al capítol dedicat a la comarca de la Noguera.  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). Així com del full de 

l´IGME (1973), corresponent a Tremp.  
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Tots aquests treballs referenciats, i d’altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a 

l’apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.  

 

 

RECORREGUT DE L’ITINERARI 

 

El recorregut de l’itinerari discorrerà íntegrament per la comarca lleidatana del 

Pallars Jussà. Així, s´iniciarà prop de Tremp (en realitat al poblet de Tendrui, de l’antic 

terme municipal de Gurp de la Conca). A partir d´aquest inici, a la sortida de Tremp. El 

recorregut es dirigirà cap el Sud, seguint la carretera autonòmica C – 13. Així passarà per 

Palau de Noguera i per Puigcercós. A partir d´aquesta població s´abandonarà la carretera, 

seguint per un camí de terra. Fins aquest indret, s´hauran realitzat tres aturades. Després, 

pel camí de terra, es farà un recorregut passant per les immediacions de l´Ermita de Sant 

Fructuós i per les del Tossal Gros. Des d´aquí, s´arribarà al Castell de Mur i 

posteriorment a Collmorter. Després, el recorregut es dirigirà cap a Santa Llúcia de Mur. 

En aquest recorregut es faran noves aturades. I, posteriorment, des de l´indret anterior, el 

recorregut es dirigirà cap a La Guàrdia de Noguera (o la Guàrdia de Tremp), per on es 

farà la darrera aturada, finalitzant per aquests indrets el recorregut de l´itinerari. 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI 

 

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

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

comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigué). En cada cas indicarem, entre 

parèntesi, el full topogràfic on es troba l’aturada.  Finalment, cal dir que el recorregut de 

l’itinerari s’inclourà dintre dels full nº 252 (o de  Tremp) i 290 (o d´Isona) del "Mapa 

Topográfico Nacional", realitzats a l´escala 1:50.000 per l´"Instituto Geográfico y 

Catastral". Així, doncs, la relació ordenada de les aturades que formen part d´aquest 

itinerari és la següent: 

 

 

PARADA 1 - CONDICIONAL. GUIXERA DE TENDRUI, (Tendrui, de 

l´antic terme de Gurp de la Conca i ara del terme municipal de Tremp, 

comarca del Pallars Jussà). (Full 252).  
 

El recorregut del present itinerari, s’iniciarà molt prop de la de la població de 

Tendrui, concretament a una antiga guixera, a la qual s´hi arriba directament des de 

Tremp, per la carretera d’accés a Tendrui. Així, es troba a menys de 1 Km del segon 

poble esmentat i a uns 3 Km de la capital comarcal. 

 

 Aquest indret i tots els voltants, es troba situat al bell mig de la Conca de Tremp, 

entre afloraments dels materials rogencs de la Formació Tremp, del Garumnià. Aquets 

afloraments es situen en aquests indrets dintre del Paleocè, concretament dintre del 

Tanetià.  

 

Aquests materials estan constituïts per nivells de calcolutites i gresos de tonalitats 

rogenques, tot i que predominen les primeres. Ocasionalment, també es fan palesos 

nivellets de guixos, com a l´indret on ara som.  
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Aquí s´havien explotat aquets nivells, i entre els minerals presents cal fer esment 

de l´ANHIDRITA, l´HEMIHEDRITA i el GUIX; així com la CALCITA. Entre tots ells, el 

mineral que es va intentar beneficiar, sense gaire èxit va ésser el GUIX. 

 

 

PARADA 2. ANTIGA TEULERIA DE PALAU DE NOGUERA, (Palau de 

Noguera, terme municipal de Tremp, comarca del Pallars Jussà). (Full 

290). 
 

 Després de fer la parada anterior, cal anar cap a la capital municipal y comarcal, 

cap a la ciutat de Tremp.  Després, cal sortir per la carretera autonòmica C – 13, anant 

cap el Sud. Aviat es deixarà per la dreta la carretera C – 1311 / C – 261 (la qual es 

dirigeix cap a Pont de Montanyana). I poc despès s´arribarà al poble de Palau de 

Noguera (antigament denominat Vilanova de Pallars). Poc despès de sobrepassar la 

població, s´arribarà a l´indret on havia la teuleria de Palau de Noguera, a la dreta de la 

carretera. Aquí, prop d´ella, caldrà fer una nova aturada, a uns 6 Km de la parada 

anterior. 

 

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

l´aturada anterior, tot i que sovint es troben recoberts per terrenys més recents, del 

Pleistocè, d´origen fluvial. Així, aquí, pels voltants d´on ara som afloren els primers 

materials esmentats, especialment les calcolutites rogenques i també les terrasses. 

 

 Efectivament, en aquest lloc hi ha les restes d´una antiga teuleria, en la que 

s´utilitzaven les calcolutites rogenques del Garumnià, que s´extreien per les proximitats. 

De les restes de la teuleria. Destaca la xemeneia, la qual constitueix un element del 

Patrimoni Miner de la comarca del Pallars Jussà. FOTOGRAFIA 1 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Restes de la Teuleria de Palau de Noguera.  

Entre les restes destaca la xemeneia,  
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PARADA 3. BARRANC DE L’ESPONA, (Puigcercós, és un enclavament 

del terme municipal de Tremp, comarca del Pallars Jussà). (Full 290). 

 
Des de la parada anterior, cal continuar, cap al Sud per la carretera  C – 13. Més 

endavant, en arribar al trencall del poble de Puigcercós, ens caldrà agafar-lo, per tal 

d´arribar fins aquest poble. Aquí, ens caldrà anar cap a ponent, per poder arribar fins al 

Barranc de l´Espona, prop d´on es situava l´anomenat Puigcercós Vell.  En aquest indret 

farem uns nova aturada, a uns 4 Km de la parada anterior (un d´ells des del poble de 

Puigcercós fins a l´indret de l´aturada). 

 

En aquest recorregut, es van tallant els materials cenozoics del Mantell del 

Montsec, que ja hem vist a l´aturada anterior; es a dir els nivells rogencs de la Formació 

Tremp, del Garumnià. Aquí aquets materials pertanyen al Paleocè, concretament al 

Tanetià. Es troben constituïts per nivells de calcolutites i gresos rogencs. De vegades, 

aquests materials tenen també tonalitats grisenques, com a l´indret de la parada. Tot i així, 

en aquest trajecte els hem trobat coberts en alguns indrets per materials detrítics del 

Pleistocè i de l´Holocè. Per d´altra banda, per sobre d´aquests materials, es fa palesa una 

capa de calcàries, més dura i de calcolutites. Aquestes calcàries sobre les que s´assentava el 

poble vell, son calcàries amb alveolines de la Formació Àger – Cadí, de l´Ilerdià.  

 

En aquest indret, hi ha una interessant (i alhora impressionant) esllavissada, 

succeïda l’any 1881, i en la qual encara es poden veure fàcilment els despreniments, i les 

superfícies d’esllavissada. Com a conseqüència d´aquesta esllavissada, va canviar-se 

l’emplaçament de l´esmentat poble, passant a ocupar la situació que te ara. Així, a la part 

baixa es veuen uns nivells fonamentalment de gresos i de calcolutites, coberts per un capa 

de calcàries. Així, tot i els anys passats, encara es pot veure molt clara la fractura produïda 

per l´esllavissada, FOTOGRAFIES 2, 3 i 4. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 3 

Un aspecte de l´esllavissada, amb la torre de l´església encara en peu 
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FOTOGRAFIA 3. PARADA 3. 

Un altre aspecte de l´esllavissada 

 

 Aquest indret, és un dels llocs més interessant del Patrimoni Geològic de la 

comarca del Pallars Jussà, com a conseqüència de la seva espectacularitat i de la 

repercussió que va tenir pel poble i per tota la comarca. 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 3 

Làpida commemorativa de l´esllavissada de l´any 1881 i de reconstrucció del poble. 
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PARADA 4 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DE L´ERMITA DE SANT 

FRUCTUÓS, (Mur, terme municipal de Castell de Mur, comarca del 

Pallars Jussà). (Full 290). 

 
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar pel camí que ens ha dut fins 

al Barranc de l´Espona. Després, cal continuat cap a l´Ermita de Sant Fructuós, superant 

l´enclavament de Puigcercós i entrant al terme de Castell de Mur, on ara som. Després de 

l´ermita, podem fer una nova aturada, a menys de 2 Km de l´anterior. Aquest tram del 

recorregut quedarà supeditat a l´estat del camí, molt argilós. Serà millor no fer-ho, en 

cas de pluja o de que hagi plogut abans. Hi ha l´alternativa que veurem a la PARADA 4 

- ALTERNATIVA 

 

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

l´aturada anterior, concretament dels nivells de calcolutites i gresos generalment rogencs 

de la Formació Tremp. Ara, en aquest indret es fan palesos uns nivellets de calcàries amb 

alveolines, les quals corresponen a la Formació Àger – Cadí. Per sobre d´aquests, 

apareixen uns nivells de calcolutites grisenques molt fossilíferes, fonamentalment amb 

turritelles. Aquests nivells corresponen a la Formació Fígols. 

 

 

PARADA 5 - CONDICIONAL.  LO TOSSAL GROS, (Mur, terme 

municipal de Castell de Mur, comarca del Pallars Jussà). (Full 290). 

 
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar pujant amunt pel camí de 

terra que hem agafat a Puigcercós. Ara, en aquest indret arribarem a un indret realment 

alt, per on podem fer una nova aturada, a uns 4 – 5 Km de l´anterior. Aquest tram del 

recorregut quedarà supeditat a l´estat del camí, molt argilós. Serà millor no fer-ho, en 

cas de pluja o de que hagi plogut abans. Hi ha l´alternativa que veurem a la PARADA 4 

- ALTERNATIVA 

 

Després de fer l´aturada anterior, hem continuat trobant afloraments dels nivells 

de calcolutites i lutites fossilíferes, els quals pertanyen com abans a la formació Fígols. 

Aquests materials també es troben ara, prop de l´indret de l´aturada. Tot i així, també es 

fan patents uns nivells de gresos grisencs. 

 

Des d´aquest indret, es pot gaudir d´una bona observació dels sectors meridionals 

de la Conca de Tremp, dels indrets propers a l´embassament de Sellés; i tanmateix de 

Gavet de la Conca, de Sant cerni i de Llimiana, entre altres indrets, com la Vall de la 

Barcedana. 

 

PARADA 4 - ALTERNATIVA.  IMMEDIACIONS DEL POBLE DE 

PUIGMAÇANA, (Puigmaçana, terme municipal de Castell de Mur, 

comarca del Pallars Jussà). (Full 290). 

 
               En el cas de no poder anar de Puigcercós cap al Castell De mur, recomanem anar 

cap a Puigmaçana, des del primer poble esmentat. S´hi pot arribar en uns 2 – 3 Km, 

aproximadament. 
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               En aquest recorregut, s´aniran trobant afloraments dels materials esmentats a 

Puigcortés; és a dir: els trams de calcolutites i de gresos del Garumnià, dels trams superiors 

de la Formació Tremp, del Tanetià. Tot i així, a Puigmaçana trobarem afloraments dels 

nivells carbonatats de l´Ilerdià. És a dir: les calcàries amb alveolines de la Formació Àger – 

Cadí. Precisament, el fet de trobar-se sobre aquests materials més durs, és la causa per la 

qual el poblet es troba enlairat.  

 

 

PARADA 5 - ALTERNATIVA.  IMMEDIACIONS DEL POBLE DE 

VILAMOLAT DE MUR, (Vilamolat de Mur, terme municipal de Castell 

de Mur, comarca del Pallars Jussà). (Full 290). 

 
               En el cas de fer aquest recorregut alternatiu, ens cal ara anar cap al SW, amb la 

finalitat d´arribar a Vilamolat de Mur. Per fer-ho, ens caldrà seguir un camí en un 

irregular estat. Aquest camí millorarà cap el final. Així, des de Puigmaçana, caldrà baixar 

cap el Barranc de Sant Gregori, per tal de pujar després cap a Vilamolat, fent un recorregut 

aproximat d´uns 7,5 Km per tal d´arribar-hi. 

 

              En aquest recorregut, primer hem trobat els nivells carbonatats de les calcàries 

amb alveolines. Després, immediatament, haurem trobat afloraments dels nivells de 

calcolutites i gresos  amb turritelles, que corresponen a la Formació Fígols. Aquests 

materials sovint seran molt argilosos, per la qual cosa poden dificultar el camí. Després, en 

arribar al poble, trobarem un nivell de calcàries noduloses, que pertanyen a l´Ilerdià, com 

els anteriors materials. Per sobre, tornarem a trobar lutites i calcolutites, grises com les 

primeres, situades al trànsit de l´Ilerdià al Cusià 

 
 

PARADA 6.  IMMEDIACIONS DEL CASTELL DE MUR, (Mur, terme 

municipal de Castell de Mur, comarca del Pallars Jussà). (Full 290). 

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

al SW. Aviat trobarem el trencall de la carretereta que es dirigeix cap a Vilamolat de Mur i 

cap a Fígols de Tremp. En el cas d´haver fet les aturades alternatives, també hi 

arribarem directament. Nosaltres haurem ara de continuar cap el Sud, amb la intenció 

d´arribar a Mur, en realitat al Castell de Mur. En arribar farem una nova aturada, 

aproximadament a uns 4 Km de l´anterior.  

 

En aquest recorregut, hem continuat trobant els materials esmentats a l´aturada 

anterior. Així, des de lo Tossal Gros, s´han fent palesos nivells de calcolutites, lutites i 

gresos de tonalites grisenques. Sovint es troben també nivells de microconglomerats. Tots 

aquests nivells cenozoics pertanyen a l´Eocè i es situen al trànsit de l´Ilerdià al Cusià. 

Tanmateix, venint des de Vilamolat de Mur, haurem trobat aquests mateixos materials. 

 

En aquest es fa ben patent el Castell de Mur i prop d´ell, l´església de Santa Maria 

de Mur, tots dos emblemàtics edificis es situen sobre els materials acabats d´esmentar. Tot 

i així, el Castell de Mur, es troba aturonat sobre un aflorament de calcàries amb alvelonines 

i amb nummulites (constituint les anomenades Calcaries de Mur, les quals es troben 

intercalades entre les calcolutites, els gresos i les lutites de la Formació Fígols).  Prop 
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també es troba el Castell de la Guàrdia, que en conjunt constitueixen uns indrets defensius 

difícils de conquerir. FOTOGRAFIES 5 i 6. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 6 

Un aspecte del Castell de Mur sobre els nivells eocènics de la Formació Fígols (amb lutites, 

calcolutites i gresos) 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 6 

Base del Castell de Mur, sobre calàries de l´ilerdià, amb alveolines i nummulites 
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Per d´altra banda, cal constatar la presència d´una fractura, entre els materials de la 

Formació Fígols, just a la cruïlla de les carreteres de la Guàrdia de Noguera, Vilamolat de 

Mur, Castell de Mur i del camí que procedeix de Puigcercós. FOTOGRAFIA 7. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 6 

Fractura distensiva entre els materials de la Formació Fígols. Cruïlla de la carretera a Castell de 

Mur 

  

 

PARADA 7. CARRETERA LV – 9124, IMMEDIACIONS  DE LA 

GUÀRDIA DE NOGUERA, (la Guàrdia de Noguera o la Guàrdia de 

Tremp, és el cap del terme municipal de Castell de Mur, comarca del Pallars 

Jussà). (Full 290). 
 

Després de realitzar la parada anterior, ens cal anar cap al Sud, amb la intenció 

d´arribar a Collmorter i després a Santa Lucia de Mur. Des d´aquí, caldrà continuar cap 

el Sud, fins trobar la carretera LV – 9124, procedent de Sant Esteve de la Sarga. En trobar-

la, ens caldrà anar cap a llevant, per tal d´apropar-nos a la Guàrdia de Noguera; així, ens 

caldrà recórrer uns 2´5 Km d´aquesta ruta. Finalment, per les immediacions d´aquest darrer 

poble farem una nova aturada.. Així, des de la parada anterior, haurem efectuat un 

recorregut proper als 9 Km. 

 

En aquest recorregut, ens hem estat desplaçant sempre, entre els afloraments dels 

materials cenozoics que hem esmentat a les aturades anteriors. Aquests materials 

constitueixen el flanc septentrional del Mantell del Montsec. Així, haurem vist un 

cabussament generalitzat cap el Nord, cada vegada més suau. Així, en aquest recorregut, 

haurem trobat inicialment els afloraments de les calcolutites, gresos i lutites de la 

Formació Fígols de l´Ilerdià (i en part del trànsit de l´Ilerdià al Cusià, que hem vist al 

Castell de Mur. Així, en el recorregut s´haurà fet palès com aquests materials reposen 

sobre els rogencs de la Formació Tremp (i també sobre les calcàries amb alveolines de la 

Formació Àger – Cadí) . FOTOGRAFIA 8. 
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FOTOGRAFIA 8. PRADA 7 

En primer terme les calcolutites, gresos i lutites de la Formació Fígols de l´Ilerdià.  

Sota es troben les calcàries amb alveolines de la Formació Àger – Cadí que no es fan gaire paleses 

a la fotografia.  

I Sota, a la part baixa, es troben els materials rogencs de la Formació Tremp, calcolutites i gresos 

del Tanetià. Aquests materials s´estenen per tota la vall, on es veu la Guàrdia de Noguera 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 7 

Delta del riu de la Barcedana, dintre de l´embassament de Sellés 

 

 

També, prop de Santa Llúcia, haurem trobat uns nivellets de les calcàries amb 

alveolines de l´Ilerdià, que pertanyen a la Formació Àger – Cadí. Tanmateix haurem trobat 
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afloraments dels gresos i lutites de l´Ilerdià. Prop de la Guàrdia haurem vist afloraments 

del  Garumnià (dels seus trams cenozoics). Tot i així, sovint haurem vist aquests materials 

recoberts per terrenys detrítics del Pleistocè i de l´Holocè, que dificulten la seva observació 

a molts indrets. 

 

Per d´altra banda, des d´aquest indret, mirant cap a l´embassament de Sellés, es fa 

palès un interessant delta, format a partir dels materials detrítics arrossegats pel riu 

Barcedana. FOTOGRAFIA 9. 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DE 

L’ITINERARI   

 

_____________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 1, 
Recorregut 6, pp 73– 88 

 

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 

MINERALÒGICA PER LES COMARQUES DEL 

PALLARS JUSSÀ I DE LA NOGUERA: DES DE 

GURRP DE LA CONCA I TALARN A GAVET DE LA 

CONCA, SANT SERNI, ARANSIS, SANT MARTÍ DE 

LA BARCEDANA I A VILANOVA DE MEIÀ  
 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

ADVERTIMENT PREVI 
 

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

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

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

 

Per d’altra banda, cal tenir cura del coneixement de l’estat de conservació 

d’alguns dels trams dels camins a recórrer. En concret, en aquest itinerari trobarem 

diversos trajectes que caldrà fer per camins de terra.  

 

En aquest itinerari, dependrà fonamentalment de les condicions 

meteorològiques, el poder fer-lo sense cap problema, especialment en el tram de Sant 

Serni al poble d´Aransís, ja que molts camins discorren per zones argiloses. 

Evidentment, hi haurà diferents alternatives per fer aquest recorregut. 

 

Per d’altra banda, i a l´igual que en altres recorreguts semblants, recomanem 

tenir el màxim de cura i de respecte, entorn de la Natura que ens rodeja. 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 
 

En aquesta ocasió, el recorregut de l’itinerari discorrerà, en la seva quasi totalitat 

pel Sistema Pirinenc, i més concretament ho farà per la seva Unitat Sudpirinenca Central 

(també anomenada com a les Serres Exteriors Prepirinenques).  

 

En concret, el recorregut del present itinerari passarà per dos dels seus sectors més 

representatius; concretament pel Mantell del Montsec (més situat al Sud) i també per 

alguns indrets del Mantell de la Serra de Sant Mamet, situat al Sud de l´anterior, cap a la fi 

del recorregut, que veurem de molt a prop. 

 

Així, l’itinerari s’iniciarà dintre del Mantell del Montsec, però les immediacions de 

les poblacions de Gurp de la Conca i  de Talarn. Després, la major part del recorregut 

discorrerà per aquest mantell, fins arribar a les immediacions de Vilanova de Meià. En 
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arribar a aquesta darrera població es veurà la zona d´encavalcament d´aquest mantell sobre 

el Mantell de la Serra de Sant Mamet, situat al sud de l´anterior. 

 

Per d’altra banda, el recorregut de l’itinerari discorrerà íntegrament per dues 

úniques comarques: s´iniciarà a la del Pallars Jussà (de la Regió de Tremp), per a finalitzar 

a la Noguera (de la Regió de Lleida).  Concretament, ho farà entre les poblacions de la 

Talarn (i Gurp de la Conca) i Vilanova de Meià. 

 

 

OBJECTIUS GENERALS 
 

Es centraran en els aspectes geològics, geomorfològics i mineralògics que 

apuntarem a continuació: 

 

1.- Estudi de l’estructura materials del Mantell del Montsec  (situats dintre dels 

relleus prepirinencs de la Unitat Sud-pirinenca Central), que es tallaran al llarg del 

recorregut de tot l’itinerari, entre Gurp de la Conca i les immediacions de Vilanova de 

Meià.  

 

2.- Estudi i observació dels materials mesozoics (del Juràssic i sobretot del 

Cretàcic), i del cenozoic (fonamentalment del Paleocè i de l’Eocè), que formen part dels 

relleus del mantell acabats d’esmentar al paràgraf anterior. I, tanmateix dels materials 

oligocènics postorogènics que ocasionalment els cobreixen. 

 

3.- Estudi de l’estructura materials del Mantell de la Serra de Sant Mamet  (situats 

també dintre dels relleus prepirinencs de les Serres Prepirinenques Exteriors), que 

nosaltres veurem de molt a prop, solament a la darrera aturada. 

 

4.- Estudi i observació a distancia, dels materials mesozoics (del Juràssic i sobretot 

del Cretàcic), i del cenozoic (fonamentalment de l’Eocè i de l’Oligocè), que formen part 

dels relleus del Mantell de la Serra de Sant Mamet. 

 

5.- Observació de les relacions existents, dintre de la zona per la qual discorre el 

recorregut de l’itinerari, entre les zones abans esmentades, del Sistema Pirinenc. 

(concretament entre el Mantell del Montsec i el Mantell de la Serra de Sant Mamet.  

 

6.- Reconeixement de diverses mineralitzacions situades al llarg del recorregut del 

present itinerari.  

 

7.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el patrimoni geològic que 

anirem trobant al llarg del recorregut d’aquest itinerari.  

 

8.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el patrimoni miner, si s’escau, 

que anem trobant al llarg del recorregut d’aquest itinerari. 

 

    

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 
 

En relació amb aquest itinerari geològico-mineralògic, existeixen pocs antecedents 

generals; de fet, sols farem esment dels següents antecedents parcials nostres: MATA-
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PERELLÓ (1996, 1999, 2002, 2009, 2011, 2012 y 2014); així com de MATA-PERELLÓ 

i MONTANÉ (2005 i 2006). Tanmateix, farem esment de MATA – PERELLÓ i SANZ 

BALAGUÉ (2014a i 2014b). En general, es tracta, en tots els casos, d’itineraris similars al 

que ara tractarem, i que discorren per aquestes mateixes comarques en la seva major part 

del recorregut. 

  

Pel que fa a les mineralitzacions que veurem en aquest itinerari, cal dir que també 

ja estat prèviament descrites per nosaltres mateixos en MATA-PERELLÓ (1991). En 

aquest treball es fa referència a les mineralitzacions catalanes en general, parlant-se també 

de les situades al llarg d’aquest itinerari; i que es distribueixen tant per la Noguera, com pel 

Pallars Jussà.  

 

I pel que fa a l’estructura geològica, ens remetérem a RIBA et altri (1976), i a 

GUIMERÀ et altri (1992). En ambdós treballs, es fa referència a l’estructura geològica 

dels Països Catalans. Per d’altra banda, també ens cal fer referència de ROSELL (l970); 

així com de l´IGME (1994). 

 

Finalment, cal dir que tots aquests treballs, es trobaran relacionats, per estricte 

ordre alfabètic, dintre de l’apartat dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES, al 

qual es remetem, pel que s’escaigui. 

 

 

RECORREGUT DE L´ ITINERARI 
 

Aquest itinerari, s’iniciarà per les immediacions de les poblacions de Gurp de la 

Conca i de Talarn, prop d´on es farà una aturada. Tot seguit, per la carretera C – 13, el 

recorregut es dirigirà cap a Tremp. Des d´aquí, es continuarà per la carretera C – 1412b / 

C – 74, anant cap a Vilamitjana. Poc després, es continuarà per un trencall que surt per la 

dreta, anat a Fontsagrada i a Gavet de la Conca. En aquest trajecte es farà una nova 

aturada. Després es continuarà, per la mateixa carretera cap a Sant Serni, des d´on s´anirà 

cap al poble d´Aransis. En aquest trajecte es farà una nova aturada. Després, s´anirà cap a 

Sant Martí de la Vall i cap a Mata - Solana, fent ara un recorregut per la Vall de La 

Barcedana. En aquest recorregut es farà una nova aturada. Després, d´aquí el recorregut es 

dirigirà cap al Hostal Roig, prop d´aquí farem una nova aturada. Des d´aquí,  el recorregut 

continuarà per la carretera local L – 913, la qual es dirigeix cap a Vilanova de Meià, 

entrant així a la Noguera i deixant el Pallars Jussà. En aquest recorregut es faran diverses 

aturades. 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI 
 

Com ja és habitual, farem una sèrie de PARADES (o de ESTACIONS). En cada 

una d’elles, farem esment del terme municipal on es troben (en el cas de que no quedi clar, 

al situar la parada), així com del número del MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL (a 

escala 1:50.000), que indicarem entre parèntesi.  Per d’altra banda, en cada una de les 

parades indicarem el nom del municipi, en el qual es troben situades.  També indicarem el 

nombre de la comarca en el qual es troba situada. En aquesta ocasió, utilitzarem els dos 

següents fulls: 252 (Tremp) i 290 (o d´Isona). Tots aquests fulls, han estat publicats per 

Instituto Geogràfico y Catastral de España. Tanmateix podem utilitzar es fulls de l´Institut 

Cartogràfic de Catalunya, dedicats a la comarca del Pallars Jussà i a la de la Noguera. Així 
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doncs, la relació general ordenada de les aturades que composen aquest itinerari, es el 

següent: 

 

 

PARADA 1. CARRETERA DE TALARN CAP A GURP, TRENCALL 

D´ESPLUGAFREDA, (Gurp de la Conca, terme municipal de Tremp, 

comarca del Pallars Jussà). (Full 252).  
 

El recorregut del present itinerari, s’iniciarà molt prop de la de la població de 

Talarn (antiga capital de corregiment i de la comarca del Pallars Jussà). Així, caldrà 

iniciar-lo prop de la carretera que condueix cap a la població de Gurp de la Conca, tocant 

al trencall d´on surt el camí que es dirigeix cap a Esplugafreda, prop de les Bordes de Seix, 

a uns 2,5 Km de Talarn, però dintre de l´antic terme de Gurp de la Conca i actualment 

pertanyent al de Tremp. 

 

Aquest indret es troba al bel mig de la denominada Conca de Tremp (també 

coneguda com a Depressió Mitjana). Així, es troba dintre dels sectors septentrionals del 

Mantell del Montsec, que aquí dona lloc a un vast sinclinal. Així, en aquests indrets, hi 

afloren per arreu els materials rogencs del Garumnià, amb nivells de gresos i calcolutites, 

visibles per tot arreu. Tot i així, a l´indret de l´aturada, aquests nivells es roben recoberts 

per depòsits detrítics al·luvials del Pleistocè. Aquests materials del Garumnià, són ben 

visibles prop de Gurp de la Conca, per on pertanyen al Paleocè, prop del contacte amb els 

del Maastrichtià. FOTOGRAFIA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

En primer terme es veuen els materials rogencs del Garumnià (del trànsit del Maastrichtià al 

Paleocè), tot constituint la Formació Tremp. 

Al mig, es veu la població de Gurp de la Conca, situada sobre els nivells de conglomerats de l´Eocè 

Superior, de la Unitat del Roc de Sant Martí 

 

 Per d´altra banda, des d´aquest indret, mirant a l´altre cantó del Barranc de Sergs, 
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es veu clarament la Serra de Costa Ampla, per on es troba la població de Santa Engràcia. 

En aquesta serra, per sota dels materials rogencs del Garumnià (nivells de calcolutites i 

gresos), que pertanyen al Maastrichtià, es troben uns potents nivells de gresos, que formen 

part dels anomenats gresos d´Areny, també del Maastrichtià. Tots aquests materials tenen 

un clar cabussament cap el Sud, formant el flanc del sinclinal que hem esmentat 

anteriorment. Així, aquests materials són els que produeixen l´enlairament de la serra. 

FOTOGRAFIA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 1 

Un aspecte de la Serra de Roca Ampla, amb Santa Eugènia dalt d´ella 

Hi afloren els gresos d´Areny, que cabussen cap on som. Aquests materials es situen per sota dels 

del Garumnià, que afloren on ens trobem  

 

 

PARADA 2. PONT SOBRE EL RIU PALLARESA, CARRETERA C – 

1412b / C - 74, (terme municipal de Tremp, comarca del Pallars Jussà). 

(Full 252). 
 

Després de fer la parada anterior, cal anar cap a la propera població de Talarn, 

per tal de continuar després cap a la ciutat de Tremp, seguint ara per la carretera 

autonòmica C – 13. Després de travessar aquesta darrera població, a la sortida de la 

mateixa , ens caldrà continuar per la carretera comarcal C-1412b / C - 74. Seguint-la, es 

passarà aviat pel pont sobre el Noguera Pallaresa (o riu Pallaresa). Sobre aquest pont 

farem una nova aturada, a uns 4 Km de l´anteriorment realitzada. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant els materials esmentats a l’aturada 

anterior, els quals pertanyen als trams finals del Garumnià. Ja els trobat a la mateixa 

cruïlla amb la carretera C – 13. Així, per tot arreu veurem afloraments dels terrenys 

rogencs, constituïts per calcolutites i per gresos, fonamentalment. Aquests són els 

materials que apareixen a l´indret de la present aturada. Aquests materials constitueixen 

la Formació Tremp,  situant-se dintre del Paleocè, del Tanetià a mida que anem marxant 

cap al Sud, prop de Tremp. Tot i això, cap a la riba dreta del riu (en sentit descendent), 

també es veuen aquests materials, que enllà pertanyen al Maastrichtià. Cal recordar que 
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aquests materials es situen al trànsit entre aquest darrer, del Cretàcic i el Tanetià, del 

Paleocè. En aquest indret, és un bon lloc per observar la vall de la Pallaresa; així com el 

seu pas pels voltants de la ciutat de Tremp. FOTOGRAFIA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 2 

El Pallaresa pels voltants de Tremo. Per arreu es veuen els materials rogencs de la Formació 

Tremp 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 3 

Afloraments dels materials rogencs del Garumnià: calcolutites i gresos rogencs. 

Aquests materials pertanyen a la Formació Tremp,  que part aquests indrets és del Paleocè, del 

Tanetià 
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PARADA 3 - CONDICIONAL. ENTRADA A GAVET, (Gavet, abans era 

del terme de Sant Serni i és la capital del terme municipal de Gavet de la 

Conca, comarca del Pallars Jussà). (Full 290)  
 

Després de fer la parada anterior, cal continuar cap a Vilamitjana, seguint per 

la carretera C – 1412b / C- 74. A menys de 1 Km després de sobrepassar el poble 

anterior, es trobarà un trencall per la dreta, que ens conduirà cap el poble de Gavet, la 

carretera local LV – 9123, per la qual es passarà per Fontsagrada, abans d´arribar a 

on anem. A l´entrada de Gavet farem una nova aturada, a uns 6 Km de la parada 

anterior, aproximadament. 

 

En aquest recorregut, hem estat circulant sempre per la denominada Conca de 

Tremp, dintre del sectors centrals del Mantell del Montsec.  Per d´altra banda, en 

aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials que hem esmentat 

a l´aturada anterior, del Garumnià, que constitueixen la Formació Tremp. Sovint, 

aquests materials es troben recoberts per terrenys detrítics del Pleistocè, generalment 

relacionats amb terrasses fluvials del proper riu. Així, aquests material rogencs (amb 

calcolutites i gresos) del Garumnià, son els que apareixen per les proximitats de la 

present aturada. FOTOGRAFIA 4. 

 

 

PARADA 4. SERRA DE GUAMIS, (Aransís, abans era un terme municipal 

i ara ho és del de Gavet de la Conca, comarca del Pallars Jussà). (Full 290)  
 

Després de fer la parada anterior, ens cal continuar per la carretera local (LV – 

9123), per tal d´arribar a Sant Serni. Després, caldrà seguir cap el poble d´Aransis, però 

a uns 3 Km del primer poble esmentat, caldrà fer una nova aturada. Així, haurem 

efectuat un recorregut proper als 7 Km, des de Gavet. . Aquest tram del recorregut 

quedarà supeditat a l´estat del camí, molt argilós. Serà millor no fer-ho, en cas de pluja 

o de que hagi plogut abans. Hi ha l´alternativa que veurem a la PARADA 4 - 

ALTERNATIVA 

 

En aquest recorregut, en un principi, hem anat trobant afloraments dels materials 

esmentats a l´aturada anterior. Així, haurem vist nivells de calcolutites i de gresos 

rogencs del Garumnià en bona part del recorregut. Tot i així, per les immediacions de 

Sant Serni, aquests materials es troben recoberts per depòsits detrítics al·luvial de 

l´Holocè, corresponents a una terrassa de la Pallaresa. 

 

Més endavant, en arribar en començar apujar el Serrat de Guamis, haurem trobat 

uns nivells de calcolutites grisenques i uns nivells calcàries amb alveolines de l´Ilerdià. 

Aquests materials formen la part més alta d´aquest serrat. Així, aquests materials 

pertanyen a la Formació Àger – Cadí. FOTOGRAFIA 5 

 

 

PARADA 4 – ALTERNATIVA (RECORREGUT ALTERNATIU).  
SERRA DE GUAMIS, (Aransís, abans era un terme municipal i ara ho és 

del de Gavet de la Conca, comarca del Pallars Jussà). (Full 290)  

 
               En el cas de no poder anar de Sant Serni directament cap a Aransís, recomanem 
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fer un recorregut alternatiu, els qual ens durà cap a Serra de Guamis. E aquest cas, haurem 

de tornar enrere, fins a Gavet i fins a la carretera C – 1412b / C -74. En trobar-la, caldrà 

anar cap a llevant, fins trobar la carretera local L – 912. En trobar-la per la dreta, ens caldrà 

agafar-la, fins trobar el trencall d´Aransís, per l´esquerra. Agafant aquesta carretera 

arribarem a la Serra de Guamis, després de recórrer uns 14 – 15 Km, aproximadament. 

 

               En aquest recorregut, s´aniran trobant afloraments dels materials esmentats a Sant 

Serni i a Gavet, és a dir: els trams de calcolutites i de gresos del Garumnià, dels trams 

superiors de la Formació Tremp, del Tanetià. Tot i així, ara, en arribar a l´indret de 

l´aturada, haurem vist uns nivells grisencs, de calcolutites i gresos, que pertanyen a la 

Formació Àger. Després, a les parts més altres haurem trobat uns nivells carbonatats, 

concretament els nivells carbonatats de l´Ilerdià. És a dir: les calcàries amb alveolines de la 

Formació Àger – Cadí.. . FOTOGRAFIA 5 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 4 

Aforament a la Serra de Guamis de les calcàries amb alveolines de la Formació Àger – Cadí. 

 

 

PARADA 5. CASTELL DE SANT GERVÀS, (Sant Martí de la Vall, abans 

era del terme d´Aransís i ara és del terme municipal de Gavet de la Conca, 

comarca del Pallars Jussà). (Full 290)  
 

Després de fer la parada anterior, cal acabar d´arribar fins al poble d´Aransís, 

Des d´aquí, ens caldrà anar cap el Sud, cap a la Vall de la Barcedana. Així, aviat 

arribarem a les immediacions del Castell de Sant Gervás (situat prop del poble de Sant 

Martí de la Vall; per on farem una nova aturada. Així, des de l´anterior, haurem 

efectuat un recorregut molt proper als 6´5 Km, per tal d´arribar fins aquí. 

 

En aquest recorregut, hem començat a baixar cap a Aransís i haurem tornat a 

trobar els nivells de calcolutites i gresos grisenques, molt sovint amb turritelles. Aquests 

materials formen part de la Formació Fígols i pertanyen a l´Ilerdià. Aquests materials es 
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troben per les proximitats d´Aransís, tot i que sovint estan coberts per terrenys detrítics 

del Pleistocè i de l´Holocè, com al mateix poble. 

 

Després, ens caldrà circular per la Serra de la Vall de Llimiana, per on trobarem 

afloraments de materials detrítics del Cusià, que corresponen a la Formació Montllobar; 

així veurem nivells de gresos, lutites sorrenques i conglomerats. Aquests materials 

constitueixen la part més enlairada d´aquesta serra, així com el vèrtex del Capolat 

d´Aransís, del que passarem molt a prop. Més endavant, baixant ara cap a la Barcedana, 

apropant-nos al Castell de Sant Gervás, haurem tornat a trobar els nivells de calcolutites 

grisenques i les calcàries amb alveolines de l´Ilerdià. Aquests darrers són els materials 

que apareixen a l´indret de la present aturada. FOTOGRAFIA 6. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 5 

Castell de Sant Gervàs (Sant Miquel de la Vall).  

Sobre afloraments de calcàries amb alveolines de lílerdià 

Fotografia extreta d´INERNET. VIQUEPEDIA 

 

Des d´aquest indret, situat molt prop del poble de Sant Miquel de la Vall (i 

també dels de Sant Martí de la Barcedana i Sant Cristòfol de la Vall) es pot gaudir, 

mirant cap al SW d´una bona visió de tota la vall. Es pot veure com afloren per arreu els 

materials del Garumnià, de la Formació Tremp. Una mica més al SW y al Sud es poden 

veure molt be els relleus del flanc septentrional del Montsec de Meià integrant del 

Mantell del Montsec, per on estem també nosaltres situats, en aquest indret. 

 

 

PARADA 6 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DE MATA-SOLANA, 

(Mata-Solana, abans era del terme de Sant Salvador de Toló i ara és del 

terme de Gavet de la Conca, comarca del Pallars Jussà). (Full 290)  
 

Després de fer la parada anterior, cal acabar d´arribar fins al poble de Sant 

Martí de la Vall, per tal d´anar despès cap a les immediacions de Sant Martí de la 
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Barcedana. A partir d´ara, caldrà circular per la carretera local LV – 9121 (que 

procedeix de Llimiana). Par aquest vial, en uns 8 Km, arribarem a Mata – Solana, per 

on farem una nova aturada. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant els materials esmentats a l´aturada 

anterior. Després, haurem començat a trobar de nou, els materials del Garumnià, de la 

Formació Tremp, que son els que apareixen aquí. Tot i això, en aquest indret, aquests 

materials són més antics i ja pertanyen al límit del Maastrichtià, pràcticament. 

 

Des d´aquest lloc (i a tot el trajecte) s´ha pogut gaudir d´una bona observació 

del flanc septentrional de la Serra del Montsec; així com del tall del Pas de Terradets. 

 

 

PARADA 7. IMMEDICIONS DE L´HOSTAL ROIG, (l´Hostal Roig, era 

de l´antic terme de Sant Salvador de Toló i ara es del terme municipal de 

Gavet de la Conca, comarca del Pallars Jussà). (Full 290). 

 
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar per la carretera local LV-9121. 

Seguint-la, arribarem molt aviat a  l´Hostal Roig, situat dintre de la Collada de l´Hostal 

Roig. En aquest indret, a uns 2 Km de la parada anterior, en farem una altra. 

 

La totalitat d´aquest recorregut, l´haurem realitzat entre els afloraments mesozoics 

cretàcics que hem esmentat a l´aturada anterior. Així, en aquest indret, afloren els materials 

del Garumnià. Aquests es situen per sobre dels materials carbonatats propers, que veiem 

per arreu a l´extrem septentrional del Montsec de Meià, que estem veient al Sud i al SW 

d´on ara som.  

 

Per d´altra banda, des d´aquest indret, es pot gaudir d´una bona observació, tant cap 

el Sud com cap el Nord. Així, mirant cap el Nord, es pot veure l´encavalcament del 

Mantell de Bóixols sobre el Mantell del Montsec, cap els voltants d´Abella de la Conca. 
 

 Per d´altra banda, estem situats en una interessant  divisòria d´aigües: en efecte, 

prop d´aquí neix el Riu Boix (tributari del Segre), que se´n va cap a Vilanova de Meià (cap 

on anirem);  i també la Barcedana (tributària de la Pallaresa), que baixa cap a ponent, per la 

Vall de la Barcedana, d´on venim. 

 

També cal dir, que aquí mateix, al costat d´on som hi ha un aflorament d´un potent 

paquet de conglomerats postorogènics, de l´Oligocè, que corresponen a una continuació 

cap a ponent dels Conglomerats de Comiols. Naturalment,, cobreixen a tots els materials 

anteriors, amb els que són clarament discordants. Es veuen per sobre de la carretera. 

 

 

PARADA 8. CARRETERA  L – 913, IMMEDIACIONS DE LA FONT 

BLANCA, (terme de Vilanova de Meià, comarca de la Noguera).(Full 290).  
 

Després de realitzar la parada anterior, cal retornar cap a la Collada de l´Hostal 

Roig, per tal de baixar cap a Vilanova de Meià, utilitzant la carretera local L – 913. En 

arribar a les immediacions de la Font Blanca, ens convindrà fer una nova aturada, 
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aproximadament a un & Km més avall de la parada anterior. En aquest trajecte, hem passat 

del Pallars Jussà a la Noguera. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments del Cretàcic Superior 

(fonamentalment del Campanià). Aquests materials han constituït una barrera, a través de 

la qual s´ha obert pas el riu boix, donant lloc al l´Estret de Pas Nou, que hem travessat per 

tal d´arribar fins aquí. FOTOGRAFIA 7. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 8 

Estret de Pas Estret. Aflorament de les calcàries del Campanià. Mantell del Montsec 

 

Després, per sota dels materials anteriors, hem trobat afloraments dels materials 

lutítics i sorrencs del Cenomanià, els quals es troben per sota del materials carbonatats del 

Campanià. Precisament, en aquest indret és on es troba la Font Blanca. La font es troba, 

precisament al contacte entre aquests materials acabats d´esmentar, igual que la propera  

Font de la Figuera. 

 

 

PARADA 9.  RENTADORS (“LAVADEROS”) DE LA MINA DE LIGNIT 

DELS REGUERS, (terme municipal de Vilanova de Meià, comarca de la 

Noguera).(Full 290).  
 

Després de fer l´aturada anterior, cal continuar fent camí per la carretera L – 913, 

baixant cap a Vilanova de Meià. En arribar a les immediacions del trencall d´on surt el 

camí que condueix cap els antics rentadors (”lavaderos”) de la Mina de Lignit dels 

Reguers, podem agafar-lo, per tal d´anar-hi i de una nova aturada, a uns 2´5 Km de la 

parada anterior. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials calcolutítics i 

sorrencs del Cenomanià. Tot i així, per les immediacions d´on som ara es fan patents uns 
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afloraments de calcàries que pertanyen a l´Aptià. Entre aquests nivells es fan palesos uns 

nivellets de lignits, visibles prop de la carretera. 

 

Aquests lignits va ésser explotats a diferents indrets, com a la Mina dels Reguers, 

situada prop de Vilanova de Meià. En un principi el material extret es traginava pel camí 

de la Cabroa. Tot i així, després es va baixar cap a uns rentadors situats molt prop d´on ara 

ens trobem. FOTOGRAFIA  8. 

. 

 
 

FOTOGRAFIA 8. PARADA 9 

Restes dels rentadors (“lavaderos”) de les mines de lignit 

 

Tanmateix, prop d´aquest indret escara es poden veure restes del lignit transportat 

fins aquestes instal·lacions. Finalment, cal dir que tot i el seu mal estat de conservació, 

aquest indret forma part del Patrimoni Miner de la Noguera. 

 

 

PARADA 10.  “LA MINA DE LIGNIT DELS ROJOS”, CARRTERA L – 

913, (terme municipal de Vilanova de Meià, comarca de la Noguera).(Full 

290).  
 

Després de fer l´aturada anterior, cal retornar a la carretera que ens està conduint 

cap a Vilanova de Meià. En trobar-la, aproximadament a 0´5 Km de la cruïlla amb el camí 

que ens ha conduït a la parada anterior, farem una nova aturada. Així, haurem efectuat un 

recorregut de poc més de 1 Km des de la parada anterior. 

 

La totalitat d´aquest recorregut l´hem fet entre els afloraments carbonatats dels 

materials mesozoics de l´Aptià, del Cretàcic Inferior. És a dir: en tot moment ens hem 

desplaçat dintre del Mantell del Montsec, per on ara estem situats. 

 

Prop del trencall de la parada anterior, entre aquests materials carbonatats, hem 

trobat petits nivellets de lignits, els quals han estat lleugerament excavats a diferents 

indrets de la carretera, molt prop d´on ara som. 
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En aquest indret, durant la passada guerra civil (del Segle XX), per part del Govern 

Republicà es van fer unes tasques de reconeixement i d´intents d´explotació, les quals van 

resultar  totalment fallides. Precisament el nom popular de la mina, prové d´aquest fet 

d´haver-se treballat pel Govern Republicà. 

 

De les obres fetes, queda una trinxera a la bora dreta de la carretera, tot baixant cap 

a Vilanova de Meià. Així, es veu una escombrera i unes tasques de reconeixement fetes 

entre els nivells carbonatats. FOTOGRAFIA 9. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 10 

Tasques de reconeixement: la Mina de lignit del Rojos. Vilanova de Meià 

 

 

Tot i així, en aquest indret, hi ha unes interessants cristal·litzacions de PIRITA, 

descobertes en fer les obres anteriors. Els cubs tenen de 0´5 a 1 cm d´aresta, Tot i ésser 

força petits, són uns dels més ben desenvolupats a Catalunya. Malgrat això, a l´actualitat 

costa força de trobar-los. 

 

 

PARADA 11. FORN DE CALÇ, (terme municipal de Vilanova de Meià, 

comarca de la Noguera).(Full 290).  
 

Després de realitzar la parada anterior, cal fer un nou i breu recorregut per la 

carretera L – 913, anant sempre cap a Vilanova de Meià. En aquest recorregut, després de 

trobar una petita explotació de les calcàries de l´Aptià, arribarem a una corba, per sobre de 

la qual es troba un antic Forn de Calç. Aquí farem una nova aturada, a poc més de 0´5 Km 

de l´anterior. 
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En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials carbonatats 

del Cretàcic Inferior, de l´Aptià. Aquests materials, del Maten del Montsec, són els que 

apareixen a l´indret de la present aturada.  Aquí, entre aquests materials hi ha un 

interessant Forn de Calç. El qual es troba excavat sobre aquests materials carbonatats. I, 

precisament, aprofitava aquests materials carbonatats com a matèria prima per a l´obtenció 

de cal (de OCa). Es tracta d´un element molt important del Patrimoni Miner de la 

Noguera. FOTOGRAFIES 10 i 11. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 10. PARADA 11 

Un aspecte del Forn de Calç, des de dalt 

 

 
 

FOTOGRAFIA 11. PARADA 11 

Un aspecte del Forn de Calç, des de l´interior 
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PARADA 12. SORTIDA DE VILANOVA DE MEIÀ, CAP A SANTA 

MARIA DE MEIÀ, CARRETERA LV – 9131, (terme municipal de 

Vilanova de Meià, comarca de la Noguera).(Full 290).  
 

Després de realitzar la parada anterior, cal fer breu recorregut per la carretera L – 

913, per tal d´arribar al poble de Vilanova de Meià. Després, cal travessar el poble, per tal 

d´anar a la cruïlla d´on surt la carretera LV – 9131, la qual es dirigeix cap a Santa Maria de 

Meià. En aquesta cruïlla farem una nova aturada, la darrera de l´itinerari, a uns 2 Km de 

l´anterior, aproximadament. 

 

 En aquest recorregut, hem travessat l´encavalcament del Mantell del Montsec 

sobre les Serres Exteriors Pirinenques; concretament sobre els materials cenozoics de 

l´extrem oriental del Mantell de la Serra de Sant Mamet.  

 

Així, aquest encavalcament dels materials mesozoics del Mantell del Montsec es 

produeix sobre nivells de calcolutites ocres i de gresos, que pertanyen a la Formació 

Solsona. Molt sovint, aquests materials es troben recoberts per nivells detrítics de 

conglomerats de la Formació Berga. 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA AQUEST ITINERARI 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
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