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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 cinquè 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 les comarques de la
Ribagorça. La Llitera i la Noguera
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 2,
Recorregut 1, pp 5 – 20

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I
MINERALÒGICA PER LES COMARQUES DE LA
NOGUERA, DEL SEGRIÀ i DE LA LLITERA: DES
DE CASTELLÓ DE FARFANYA CAP ALGERRI,
IVARS DE NOGUERA, ANDANÍ I AL TRENCALL
DE SANTA ANNA (CASTILLONROI)1
Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ

ADVERTIMENTS PREVIS
Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si
es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En
cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS.
També cal tenir en conte que una part del recorregut final de l´itinerari, es
realitzarà per camins de terra, per la qual cosa caldrà prendre les degudes precaucions.
Cal tenir, com sempre, una cura molt especial de respecte a la natura, al llarg de
tot el recorregut de l´itinerari, i també fora d´ell.

BREU INTRODUCCIÓ
En aquesta ocasió, tot i que el recorregut de l´itinerari s´iniciarà a la Depressió
Geològica de l´Ebre (i més concretament a la seva Depressió Central, per a passar després
a la denominada Zona de l´Avant-País Plegat).
El recorregut s´iniciarà a la població de Castelló de Farfanya (dintre de la comarca
de la Noguera), situada dintre dels sectors marginals de la Depressió Central (a de la
Depressió Geològica de l´Ebre). Immediatament s´endinsarà a la dita Zona de l´AvantPaís Plegat, per la qual es circularà entre les localitats d´Algerri, Ivars de Noguera,
Alfarràs, Andani i per les immediacions de Castillonroi..
En aquest trànsit, es tallarà l´important Anticlinal de Balaguer-Alfarràs-Barbastro.
Així, en aquest recorregut s´aniran trobant afloraments dels materials cenozoics de l´Eocè.
1

En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los tiónicos en las modalidades dialectales
utilizadas en la zona. Sin embargo, al final (tras la bibliografía) se ha colocado un esquema de
equivalencias entre el nombre utilizado y el castellano, de uso común en Aragón. Así: VER:
APENDIX TAULA D´EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÓMICS DE LA ZONA (PAG.
16)
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Tot i això, al Nord d´Algerri i d´Ivars de Noguera, s´entrarà momentàniament dintre de les
Serres Exteriors Pirinenques, trobant-se aleshores afloraments dels materials mesozoics
del Triàsic i del Cretàcic.
Per d´altra banda, el recorregut transitarà per diverses comarques de l´àrea de
Lleida. Així, després d´iniciar-se a la localitat de Castelló de Farfanya, es transitarà per la
Noguera, fins arribar a Alfarràs, entrant momentàniament pel Segrià, fins arribar poc més
enllà del límit amb la Llitera, dintre del terme de Castillonroi.

OBJECTIUS GENERALS D´AQUEST ITINERARI
En aquest itinerari, els objectius generals, que s´han d´aconseguir, es poden
concretar en els següents aspectes:
1.- Estudi i observació dels materials mesozoics que trobarem al Nord d´Algerri (a
la Figuera) i d´Ivars de Noguera. Aquests materials es situen dintre de les Serres Marginals
Pirinenques. També els veurem, a distància entre Andaní i les immediacions de
Castillonroi.
2.- Observació de l´estructura de les Serres Marginals Pirinenques, que hem
esmentat al paràgraf anterior.
3.- Estudi i reconeixement dels materials cenozoics (fonamentalment de l´Oligocè)
situats a la Depressió Geològica de l´Ebre, que tallarem entre Castelló de Farfanya i les
immediacions de Castillonroi. En la seva major part, aquests materials pertanyen als
nivells de les "Unitat de les lutites de la Costa de Fraga", als guixos de la "Formació
Barbastro", a les lutites i gresos de la "Formació Peralta", als nivells detrítics de la
"Formació Peraltilla" i finalment als "Conglomerats de Baells".
4.- Observació de l´estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre, que dintre
d´aquest itinerari trobarem. Així, el recorregut s´iniciarà a la seva Depressió Central (entre
Balaguer i Alfarràs), tot i que ràpidament (entre Alfarràs i Castillonroi), el recorregut
discorrerà per la Zona de l´Avant-País Plegat.
5.- Estudi i descripció de diverses mineralitzacions situades al llarg del recorregut
de l´itinerari, entre les quals destacarem
5A) les mineralitzacions digenètiques de Sílex, situades entre nivellets carbonatats ubicats
dintre de la Formació Barbastro. Si s´escau, els veurem prop de Castelló de Farfanya (a la
comarca de la Noguera)
5B) les nombroses mineralitzacions evaporítiques associades a formacions guixoses (de la
Formació Barbastro), que trobarem a diversos llocs de la Noguera (com Castelló de
Farfanya, Algerri i Ivars de Noguera) i del Segrià (que veurem a Andaní).
6.- Estudi i descripció d´algunes explotacions situades al llarg del recorregut, com
l´explotació d`àrids, situada prop de Castillonroi.
7.- Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Geològic,
situats a la bora del recorregut d´aquest itinerari.
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8.- Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Miner,
situats a la bora del recorregut d´aquest itinerari.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
En relació amb aquest itinerari geològico-mineralògic, existeixen diversos
antecedents bibliogràfics nostres: MATA-PERELLÓ (1991b, 1995, 1996, 1997, 1998,
2002 i 2011), així com MATA-PERELLÓ i MONTANÉ GARCIA (2002, 2004 i 2005).
Es tracta de diferents itineraris que discorren per aquestes mateixes comarques, i en alguns
casos pels mateixos indrets que el present, almenys en alguns trams del seus recorreguts.
Per d´altra banda, també farem esment de dos treballs, de caràcter geològic
generalista, que corresponen a GUIMERA et altri (1992), i a RIBA et altri (1976). Ambdós
fan referència al conjunt de la geologia dels Països Catalans. Tanmateix, farem esment dels
treballs de l´ITGME (1974a i 1974b), relatius al Mapa Metalogenético de España.
Pel que fa a les mineralitzacions situades en aquestes comarques, esmentarem el
treball de CALVO et altri (1988); així com de diversos treballs nostres; concretament dels
següents: MATA-PERELLÓ (1990 i 1991a). Tanmateix farem esment d´uns altres
treballs nostres, concretament de: MATA-PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (1989 i 1990).
Tots aquests treballs, i d´altres, figuraran esmentats, per ordre alfabètic, a l´apartat
dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.

RECORREGUT DE L´ ITINERARI
S´iniciarà a la comarca de la Noguera i més concretament a la població de Castelló
de Farfanya, per on es faran les primeres aturades. Tot seguit, circulant dintre d´aquesta
comarca, per la carretera autonòmica C – 26, el recorregut es dirigirà cap a la població
d´Algerri. En aquest tram es realitzarà una nova aturada. Per d´altra banda, per una
carretereta local, el recorregut es dirigirà cap a la Figuera i posteriorment cap a Ivars de
Noguera, per on es faran noves aturades, dintre de la comarca de la Noguera.
Després, es retornarà a la carretera C – 26, fent una nova aturada prop de la cruïlla
(amb la carretera local L – 903 (procedent d´Ivars de Noguera). Després, el recorregut es
dirigirà cap a localitat d´Alfarràs, entrant a comarca del Segrià. Tot seguit, el recorregut
continuarà cap el Nord per la carretera nacional N – 230, anant cap el poblet d´Andaní, per
on es farà una nova aturada, ara dintre del segrià.
Finalment, es continuarà cap el Nord per la carretera N – 230, deixant la comarca
del Segrià i entrant a la de la Llitera. Així, s´arribarà a la cruïlla de la carretera nacional
amb la carretereta local de Santa Anna, per on es farà la darrera aturada, dintre del terme
de Castillonroi.

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI
Com de costum, estructurarem el recorregut de l’itinerari en una sèrie de
7

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. Així, ara utilitzarem els següents fulls:
327 (d´Os de Balaguer) i 359 (de Balaguer). Així, les diferents aturades que formen part
d´aquest recorregut geològic i miner, son les següents:
2

PARADA 1 - CONDICIONAL. GESERA , (terme municipal de Castelló de
Farfanya, comarca de la Noguera). (Full 359).
L´inici d´aquest itinerari cal fer-lo a la població de Castelló de Farfanya (tot i que
probablement haurem sortit de la ciutat de Balaguer per la carretera autonòmica C – 26).
Així, l´iniciarem al pas de l´anterior carretera pel bell mig de Castelló de Farfanya. Així,
anirem cap a les immediacions de l´antiga gesera, situada al Nord de la carretera i a
llevant del Castell. Aquí, farem la primera aturada.
En aquest indret, ens trobem situats dintre de l´Avant-País Plegat, de la Depressió
Geològica de l´Ebre. Així, aquí es fan palesos uns nivells de calcolutites blanquinoses,
amb nivells de guixos, les quals pertanyen a la Formació Barbastro. Aquests materials del
trànsit de l´Eocè a l´Oligocè, van estar plegats fa força anys, amb la intenció de beneficiar
els nivells de guixos. FOTOGRAFIA 1.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Antiga gesera de Castelló de Farfanya (fotografia de l´agost del 2000)

2
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PARADA 2. IMMEDIACIONS DEL BARRANC DE L´ERA DE DALT,
BASSA DE REC, (terme municipal de Castelló de Farfanya, comarca de la
Noguera). (Full 359).
Després de realitzar la parada anterior, cal retornar a la carretera C – 26, per tal
d´anar ara cap a ponent, cap Algerri. En arribar a les immediacions del Km 15, ens caldrà
agafar un camí per la dreta. Aquest camí es dirigeix cap a la bassa de rec, situada per sobre
de la carretera. Ens caldrà superar-la i pujar lleugerament pel barranc situat sobre de la
bassa. Aquí farem una nova aturada, a uns 2´5 Km de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem trobat inicialment els materials esmentats a l´aturada
anterior. Després, haurem trobat nivells de gresos i calcàries de l´Oligocè Inferior, així com
argiles rogenques i calcolutites de l´Oligocè Inferior, també. Ara, a l´indret de l´aturada,
haurem tornat a trobar els nivells de gresos i calcàries. Precisament, en un aflorament dels
nivells de calcàries, farem la present aturada.
En aquest indret, al barranc, es fan paleses unes interessants mineralitzacions
digenètiques situades entre els nivells carbonatats. Es tracta d´unes formacions de sílex (de
xert), situades a les calcàries. Aquestes mineralitzacions van esser explotades al Neolític,
per tal de tractar les calcàries en uns forns, alliberant el sílex. Aquest darrer, un cop
alliberat, era emprat per a la fabricació d´eines de tall.
Això, va ésser descobert, de forma fortuïta, en fer les obre de la bassa de rec.
Després d’estudiar-se (i de no publicar-se res) per part dels equips de recerca, van ésser
tapats els forns. Per sort, vàrem poder treure unes fotos. FOTOGRAFIES 2, 3 i 4.

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2
Aflorament dels materials carbonatats de l´Oligocè
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FOTOGRAFIA 3. PARADA 2
Els nòduls de sílex dintre de les calcàries

FOTOGRAFIA 5. PARADA 2
Aspecte dels forns durant l´excavació

3

PARADA 3. GESERA , (terme municipal d´Algerri, comarca de la
Noguera). (Full 359).
Després de realitzar la parada anterior, cl retornar de nou a la carretera C – 26, per
3
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tal de continuar el recorregut de l’itinerari, anant cap a ponent. Així, s´arribarà aviat al
poble d´Algerri, en uns 6 Km. Després, ens caldrà anar cap al Nord, cap a l´antiga gesera.
Aquí, farem una nova aturada, a uns 7´5 Km de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics que
reblen la Depressió Geològica de l´Ebre (i en especial la seva Depressió Central). Aquests
materials pertanyen a l´Oligocè i a l´Eocè Superior i sovint es troben recoberts per terrenys
detrítics quaternaris.
Per d´altra banda, en aquest recorregut hem anat sempre paral·lels a la Serra
Llarga, la qual es situa sobre l´Anticlinal de Balaguer – Alfarràs, formant part de l´Avantpaís plegat. Fonamentalment, en aquesta serra, predominen els terrenys guixosos.
Precisament, a l´indret de l’aturada afloren aquests materials, els quals han estat
explotats per a ésser utilitzats com a matèria prima per a una gesera. Aquesta, forma part
del patrimoni miner. FOTOGRAFIA 6.

FOTOGRAFIA 6. PARADA 3
Forn de la gesera d´Algerri.

Per d´altra banda, pels voltants de la gesera es troben uns trulls, indrets on es
guardava el vi que s´obtenia antigament. La utilitat dels Trulls era la d´emmagatzemar el
vi durant el temps necessari per fer el procés de la fermentació, i posteriorment extreure
aquest líquid per comerciar o consumir. FOTOGRAFIA 7.
Per d´altra banda, observant els guixos, es poden veure molt fàcilment
eflorescències salines, amb presència d´abundants minerals de magnesi, concretament
de: EPSOMITA i d´HEXAHIDRITA. Es tracta de dos sulfats de magnesi (pentahidratat
i hexahidratat, respectivament). Tots dos es formen al circular les aigües superficials
entre els guixos, absorbent els minerals de magnesi i precipitant-los posteriorment, en
evaporar-se l´aigua. Es tracta així de típics minerals formats en jaciment d´evaporació.
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FOTOGRAFIA 7. PARADA 3
Aspecte d´un dels trulls

PARADA 4. LO CASTELL D´ALGERRI, (terme municipal d´Algerri,
comarca de la Noguera). (Full 359).
Després de fer l´aturada anterior, caldria pujar cap al Castell d´Algerri. Aquest es
troba aturonat, per sobre de la població. En menys de 0´5 Km hi podem arribar, per tal de
fer una nova aturada.
En aquest recorregut, hem anar veient els materials guixos os i guixos os de la
Formació Barbastro. Aquests són els materials que es situen pels voltants del castell. Tot i
que prop, també hi afloren els gresos i calcolutites ocres de la Formació Peraltilla.
Des d´aquest indret, mirant cap el Sud, es pot veure el sector de la Depressió
Central (de la Depressió Geològica de l´Ebre, per on es situen les poblacions d´Albesa,
Torreserona i Lleida, entre moltes altres. Tanmateix, es pot veure el contacte d´aquesta
depressió, amb la Serra Llarga, integrant de l´Avant – país plegat, per on estem situats.

PARADA 5 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DE LA FIGUERA, (la
Figuera, terme municipal d´Algerri, comarca de la Noguera). (Full 327).
Després de fer l´aturada anterior, caldria continuar cap el Nord, pel camí que es
dirigeix cap a les Granges del Rossendo i posteriorment cap a la Serra de Santa Bárbara.
Després, aquest camí s´adreça cap a la Figuera, per on podem fer una nova aturada, a
uns 5 Km de la parada anterior.
En aquest recorregut, inicialment hem trobat els materials esmentats a l´aturada
anterior. Tot i així, en arribar a les immediacions de la Serra de Santa Bàrbara, haurem
sobrepassat el encavalcament d´aquests materials per part dels mesozoics i cenozoics (de
l´Eocè i del Paleocè), els quals formen part de les Serres Marginals Pirinenques, on estem
12

ara situats en aquesta aturada. Així, per les immediacions de la Figuera, es veuen
afloraments dels materials del Garumnià.

PARADA 6. CARRETERA L - 903, (terme municipal d´Ivars de Noguera,
comarca de la Noguera). (Full 327).
Després de fer l´aturada anterior, cal retornar cap a les immediacions d´Algerri,
per tal d´agafar el camí que es dirigeix cap a proper poble d´Ivars de Noguera. En arribarhi, cal travessar-lo, per sortir després per la carretera local L – 903, la qual es dirigeix cap
el Sud. A la sortida del poble, podem fer una nova aturada, a uns 5 Km de la parada
anterior, aproximadament.
En aquest recorregut, hem tornat a trobar els afloraments dels materials dels guixos
i calcolutites de la Formació Barbastro, que hem vist anteriorment. És a dir, hem tornat a
travessar l´encavalcament de les Serres Pirinenques Marginals sobre els materials de la
Depressió Geològica de l´Ebre, tot i això, aquest encavalcament queda força ocult, en
trobar-se sovint recobert per terrenys detrítics de l´Oligocè, del Pleistocè i de l´Holocè.
Així, aquests materials de la Formació Barbastro, són els que apareixen a l´indret
de l´aturada, on es troben molt replegats, formant part de l´ Avant – país plegat, integrantse dintre de la Serra Llarga al seu extrem occidentals. Per d´altra banda, sembla que
aquests materials guixosos han estat minsament explotats a diferents indrets.
FOTOGRAFIA 8.

FOTOGRAFIA 8. PARADA 6
Aflorament dels guixos a la sortida d´Ivars de Noguera, per la carretera L – 903
Es poden observar petites explotacions dels guixos
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PARADA 7 - CONDICIONAL.
INSTAL·LACIONS DE LES
EXPLOTACIONS D´ÀRIDS D´IVARS DE NOGUERA (terme d´Ivars de
Noguera, comarca de la Noguera). (Full 359).
Després de fer la parada anterior, cal continuar per la carretera local L – 903, la
qual es dirigeix cap Alfarràs i cap a la cruïlla amb la carretera C – 26. En arribar-hi, cal
fer un breu desplaçament cap a llevant, fins trobar l´entrada a les instal·lacions de les
explotacions d´àrids d´Ivars de Noguera. En aquest indret farem la present aturada.
Després de recórrer uns 3 Km des de la parada anterior.
En aquest recorregut haurem anat trobant els materials esmentats a la parada
anterior, els quals sovint es troben recoberts per terrenys quaternàries. Aquests darrers
són els que afloren a l´indret de l´aturada.
Aquí hi ha les instal·lacions de la planta de tractament d´àrids, els quals han estat
utilitzats de cara a la construcció. També es poden observar els indrets on van ésser
extrets els àrids, que a l´actualitat són portats d´altres indrets propers, del terme
d´Algerri, fonamentalment. FOTOGRAFIA 9.

FOTOGRAFIA 9. PARADA 7
Planta d´àrids d´Ivars de Noguera

PARADA 8. ESTACIÓ DE SERVEI, CARRETERA N-230, (terme
municipal d´Alfarràs, comarca del Segrià). (Full 359).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar per la carretera C-26, amb la
intenció d´arribar a la població d´Alfarràs, passant de la comarca de la Noguera a la del
Segrià, En arribar al poble, ens cal fer una petita fillola (seguint cap el Sud la carretera N230), anant fins a les immediacions de la gasolinera, per on farem una nova aturada, a uns
3 Km de l´anterior, aproximadament.
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En aquest recorregut i pels voltants d´aquest indret, es van veient els materials
oligocènics de les "lutites de Fraga", constituís per nivells de gresos i calcolutites ocres.
Tot i així, sovint aquests materials es troben recoberts per terrenys quaternaris, com
succeeix prop d´on ara som, poc després de travessar Alfarràs (anant cap a Lleida), on es
talla un aflorament de la terrassa baixa del Noguera Ribagorçana.
4

PARADA 9. GESERA D´ANDANÍ, Km 27,9 DE LA CARRETERA N230 (Andaní, terme municipal d´Alfarràs, comarca del Segrià). (Full 327).
Des de la parada anterior, cal seguir quasi un parell de quilòmetres, per la N-230,
sobrepassant Alfarràs. Després, s´arribarà a la rotonda de l’antic poble d´ Andaní. En
arribar-hi, cal agafar el camí que s´adreça a la guixera, sortint per l´esquerra de la carretera
(segons el sentit que es duu cap a Benavarri. Aquest camí, en uns 300 m ens porta fins a
l´esmentada guixera, actualment abandonada. Per arribar a la present aturada, haurem
recorregut uns 4 Km.
En aquest trajecte, efectuat entre els materials de la Zona de l´Avant-País Plegat,
hem passat dels afloraments dels materials abans esmentats (de la Formació Fraga) als
nivells de guixos i de lutites blanquinoses, que ja formen part de la Formació Barbastro.

FOTOGRAFIA 10. PARADA 9
Un aspecte de les instal·lacions de la gesera d´Andaní

Al respecte d´aquests materials, cal dir que els seus afloraments, tenen una gran
extensió; així, és perfectament palès, d´extrem a extrem de la comarca de la Noguera, entre
Ponts i Tragó de Noguera; com també ho és per aquest sector del Segrià, entorn a Alfarràs
i Andaní. Tanmateix, també s’estén per la veïna comarca de la Llitera, per on s’estenen els
4
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guixos, entre Castillonroi i Sant Esteve de la Llitera; és adir, aquest aflorament és un tot
seguit, des de des de Castellfollit de Riubregós (a la comarca d´Anoia), fins a més enllà de
Barbastro. Per d´altra banda, aquests materials constitueixen el nucli de l´Anticlinal
diapíric de Balaguer-Barbastro, al qual ja ens referit anteriorment.
Pel que fa a l´explotació dels nivells de guixos, cal dir que la pedrera es troba
situada sobre l´aflorament dels nivells guixos os oligocènics acabats d´esmentar, els quals
pertanyen a la Formació Barbastro.
Entre els materials guixos os de la pedrera, cal fer esment de la presència de GUIX
(conegut també amb el nom de GES, en aquestes comarques). També cal fer esment de la
presència d´altres sulfats càlcics, com l´ANHIDRITA i l´HEMIHEDRITA; tot i que
aquests darrers són molt més minoritaris.
També es pot gaudir de l´observació de les instal·lacions de l´antiga gesera, les
quals constitueixen un punt interessant del nostre patrimoni geològic, tot i que força
degradat. FOTOGRAFIES 10 i 11.

FOTOGRAFIA 11. PARADA 9
Un altre aspecte de la gesera d´Andaní

PARADA 10. CRUÏLLA DE LA CARRETERA DE SANTA ANNA.
(terme de Castillonroi, comarca de la Llitera). (Full 327).
Des de la parada anterior, cal continuar per la carretera N-230, tot anant cap a
Castillonroi. Poc després de traspassar el límit comarcal, i d´entrar a la comarca de la
Llitera, es troba per la dreta una carretera que es dirigeix cap a la pressa de l´Embassament
de Santa Anna. Cal agafar-ho, per tal de fer una parada al poc de circular per aquesta
carretera. Així, des de la parada anterior, s´haurà efectuat un recorregut de quasi 3´5 Km.
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Si des d’aquest indret mirem vers llevant podrem veure la Noguera Ribagorçana
i les hortes d’Alfarràs i Ivars de Noguera (poble que veiem en sentit sud – est). Al sud
d’Ivars, en l’indret d’Alfarràs, observem uns materials ocres que cabussen vers el sud
presentant angles propers a la verticalitat. Es tracta d’arenisques, lutites i calcàries
(aquestes de color gris) d’edat Eocè Superior (Priabonià) i, seguint criteris estrictament
estratigràfics, pertanyen al marge septentrional de la Depressió de l’Ebre. Si centrem la
nostra atenció immediatament al nord d’Ivars veurem com les capes cabussen vers el
nord. L’aspecte que presenten vistes des d’aquí és similar a les mencionades
anteriorment però en aquest cas hi ha potents nivells de conglomerats i no apareixen les
calcàries.
Per sobre d’aquesta estructura apareixen els primers relleus de les Serres
Marginals Pirinenques. A grans trets podem dir que tots aquests nivells pirinencs els
trobem encavalcant i deformant els materials de la Depressió de l’Ebre esmentats
anteriorment. Una observació més acurada ens posa de manifest una relativa
complexitat estructural. Per norma general podem dir que la subunitat frontal de les
Serres Marginals està constituïda per dues escates encavalcants, donant una duplicació
de la sèrie estratigràfica de la subunitat i sobreposada aquesta als materials de la
Depressió de l’Ebre. FOTOGRAFIA 12.

FOTOGRAFIA 12. PARADA 10
Encavalcament de les serres Marginals Pirinenques sobre els materials de la Depressió
Geològica de l´Ebre. Immediacions d´Ivars de Noguera, des de la carretera a Santa Anna

També cal dir que la subunitat frontal de les Serres Marginals no aflora de
manera contínua en tota la zona de contacte entre la Depressió de l’Ebre i els Pirineus.
La podem trobar afectada per falles direccionals, que n’individualitzen blocs; estant
alguns d’ells més desplaçats que els altres vers el sud. També són freqüents els
afloraments d’aquests encavalcaments totalment envoltats per materials de la Depressió
de l’Ebre, fet que havia conduït a interpretar-los com a diapirs.
Actualment, mercès a les interpretacions del tall sísmic ECORS, els interpretem
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com a petits encavalcants que només afloren parcialment, la part no aflorant d’alguns
d’ells és la responsable parcial de la deformació de l’Anticlinal de Balaguer - Alfarràs
en tota la seua extensió (l’altre agent causant de la deformació d’aquests materials és
l’halocinesis i injecció dels guixos subjacents en les arenisques, lutites i calcaries de
coberta del marge septentrional de la Depressió de l’Ebre (aquests materials i la seva
estructura els podem observar darrera a l’altre costat de la carretera).
Per d´altra banda, en aquest indret, a la bora de la carretera, es veuen uns
afloraments dels materials ocres de la Formació Peraltilla, els quals es troben en una
posició evidentment discordant amb els materials carbonatats cretàcics de les Serres
Marginals Pirinenques, tot i que no veiem el contacte. FOTOGRAFIA 13.

FOTOGRAFIA 13. PARADA 10
Aflorament dels materials de la Formació Peraltilla. Xarretera a Santa Anna

EN AQUEST INDRET FINALITZA L´ITINERARI
_____________________________________________________________
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 2,
Recorregut 2, pp 21 – 34

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I
MINERALÒGICA PER LA COMARCA DE LA
LLITERA: DES DE l´EMBASSAMENT DE SANTA
ANNA A CASTILLONROI I A VALL-DE-LLOU5 /
Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ

ADVERTIMENTS PREVIS
Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si
es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En
cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS.
També cal tenir en conte que una part del recorregut final de l´itinerari, es
realitzarà per camins de terra, per la qual cosa caldrà prendre les degudes precaucions.
Aquest és el cas de l´accés a la Socarrada, des de Vall-de-llou, 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, tot i que el recorregut de l´itinerari s´iniciarà a la Depressió
Geològica de l´Ebre (i més concretament a la seva Zona de l´Avant-País Plegat), una bona
part del mateix discorrerà pel Sistema Pirinenc (o més exactament per la seva Unitat
Central Sudpirenenca).
El recorregut s´iniciarà al Nord de la població d´Andaní (del municipi
d´Alfarràs),concretament a l´inici de la carretera a l´embassament de Santa Anna, dintre de
la depressió Geològica de l´Ebre, molt prop de la dita Zona de l´Avant-País Plegat. Tot i
així, aviat s´entrarà momentàniament al Sistema Pirinenc (a les anomenades Serres
Marginals Pirinenques). Després, per les immediacions de Castillonroi fins arribar a Vallde-llou, es tornarà a entrar a la Depressió Geològica de l´Ebre (com abans a la Zona de
l´Avant-País Plegat. En aquest trànsit, es tallarà l´important Anticlinal de BalaguerAlfarràs-Barbastro.

5

En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los tiónicos en las modalidades dialectales
utilizadas en la zona. Sin embargo, al final (tras la bibliografía) se ha colocado un esquema de
equivalencias entre el nombre utilizado y el castellano, de uso común en Aragón. Así: VER:
APENDIX TAULA D´EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÓMICS DE LA ZONA (PAG.
14)
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Finalment, el darrer tram del recorregut s´efectuarà íntegrament pel Sistema
Pirinenc, per les immediacions de Vall-de-llou. En aquest recorregut, es discorrerà
bàsicament per la Unitat de les Serres Marginals.
Per d´altra banda, el recorregut transitarà per una sola comarca de l´àrea de Lleida,
per la de la Llitera, tot i que molt prop de les comarques lleidatanes del Segrià i de la
Noguera. Així, després d´iniciar-se per les immediacions de l´embassament de Santa Ana,
es passarà per les poblacions de Castillonroi i Vall-de-llou, per on finalitzarà.

OBJECTIUS GENERALS D´AQUEST ITINERARI
En aquest itinerari, els objectius generals, que s´han d´aconseguir, es poden
concretar en els següents aspectes:
1.- Estudi i reconeixement dels materials cenozoics (fonamentalment de l´Oligocè)
situats a la Depressió Geològica de l´Ebre, que tallarem per les immediacions de la
carretera a Santa Anna. Així com per les proximitats de Castillonroi i Vall-de-llou. En la
seva major part, aquests materials pertanyen als nivells de les "Unitat de les lutites de la
Costa de Fraga", als guixos de la "Formació Barbastro", a les lutites i gresos de la
"Formació Peralta", als nivells detrítics de la "Formació Peraltilla" i finalment als
"Conglomerats de Baells".
2.- Observació de l´estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre, que per la
Zona de l´Avant-País Plegat.
3.- Estudi i reconeixement dels materials mesozoics (del Triàsic i del Cretàcic,
fonamentalment) i dels cenozoics (de l´Eocè), situats a les Serres Meridionals
Prepirinenques, i més concretament al Mantell de la Unitat de les Serres Marginals. Els
trobarem pels voltants de Vall-de-llou.
4.- Observació de l´estructura de les Serres Meridionals Prepirinenques, i de les
seves relacions amb la Depressió Geològica de l´Ebre (o més exactament, amb la Zona de
l´Avant-País Plegat).
5.- Estudi i descripció de diverses mineralitzacions situades al llarg del recorregut
de l´itinerari, entre les quals destacarem les mineralitzacions evaporítiques associades a
formacions guixoses, que trobarem a Castillonroi, dintre de la comarca de la Llitera, entre
els materials oligocènics de la Formació Barbastro.
6.- Visió d´algunes de les antigues explotacions relacionades amb les
mineralitzacions anteriors; i també de les explotacions actuals, situades al terme d´Albelda,
prop de Castillonroi (dels materials detrítics del Pleistocè i de l´Holocè).
7.- Observació i descripció dels extensos afloraments dels nivells detrítics
esmentats a l´apartat anterior, situats prop de Castillonroi, situats a la bora de la carretera
N.230.
8.- Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Geològic i
amb el Patrimoni Miner, que anem trobant al llarg del recorregut del present itinerari.
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Aquest és el cas del relacionat amb els voltants de la Pressa de Santa Anna, prop de
l´embassament del mateix nom.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
En relació amb aquest itinerari geològico-mineralògic, existeixen diversos
antecedents bibliogràfics nostres: MATA-PERELLÓ (1991b, 1995, 1996, 1997, 1998,
2002 i 2011), així com MATA-PERELLÓ i MONTANÉ GARCIA (2002, 2004 i 2005).
Es tracta de diferents itineraris que discorren per aquestes mateixes comarques, i en alguns
casos pels mateixos indrets que el present, almenys en alguns trams del seus recorreguts.
Per d´altra banda, també farem esment de dos treballs, de caràcter geològic
generalista, que corresponen a GUIMERA et altri (1992), i a RIBA et altri (1976). Ambdós
fan referència al conjunt de la geologia dels Països Catalans. Tanmateix, farem esment dels
treballs de l´ITGME (1974a i 1974b), relatius al Mapa Metalogenético de España.
Pel que fa a les mineralitzacions situades en aquestes comarques, esmentarem el
treball de CALVO et altri (1988); així com de diversos treballs nostres; concretament dels
següents: MATA-PERELLÓ (1990 i 1991a). Tanmateix farem esment d´uns altres
treballs nostres, concretament de: MATA-PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (1989 i 1990).
Tots aquests treballs, i d´altres, figuraran esmentats, per ordre alfabètic, a l´apartat
dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.

RECORREGUT DE L´ ITINERARI
El recorregut d´aquest itinerari s´iniciarà a la comarca de la Llitera (per on
finalitzarà). Així, s´iniciarà prop de la carretereta que es dirigeix cap l´Embassament de
Santa Anna, per on es faran diverses aturades.
Després, el recorregut es dirigirà cap a la carretera nacional N – 230, per la qual
s´anirà cap al Nord, cap a Castillonroi, per on efectuarem diverses aturades, una d´elles
fent una fillola cap al Nord.
Després, el recorregut es dirigirà cap a la població de Vall-de-llou, per on es
realitzaran diverses aturades. S´hi anirà per la carretera A – 2218.

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.
Així, en aquest itinerari, utilitzarem sols el següent full: 327 (d´Os de Balaguer).
Així, les diferents aturades que formen part d´aquest recorregut geològic i miner, son les
següents:
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PARADA 1. CRUÏLLA DE LA CARRETERA DE SANTA ANNA. (terme
de Castillonroi, comarca de la Llitera). (Full 327).
Tot i que el recorregut l´haurem començat a Alfarràs, ens cal agafar la carretera N230, tot anant cap a Castillonroi. Poc després de traspassar el límit comarcal, i d´entrar a
la comarca de la Llitera, es troba per la dreta una carretera que es dirigeix cap a la pressa
de l´Embassament de Santa Anna. Cal agafar-ho, per tal de fer una parada al poc de
circular per aquesta carretera, a uns 0´2 Km, si s´escau.
Si des d’aquest indret mirem vers llevant podrem veure la Noguera Ribagorçana
i les hortes d’Alfarràs i Ivars de Noguera (poble que veiem en sentit sud – est). Al sud
d’Ivars, a les proximitats d´Andani i d´Alfarràs, observem uns materials ocres que
cabussen vers el sud presentant angles propers a la verticalitat. Es tracta de nivells
d’arenisques, lutites i calcàries (aquestes de color gris) d’edat Eocè Superior (al
Priabonià, concretament). Aquests materials pertanyen al marge septentrional de la
Depressió Geològica de l’Ebre, concretament a l´Avant-país Plegat. Si centrem la
nostra atenció immediatament al nord d’Ivars veurem com les capes cabussen vers el
nord. L’aspecte que presenten vistes des d’aquí és similar a les mencionades
anteriorment però en aquest cas hi ha potents nivells de conglomerats i no apareixen les
calcàries.
Per sobre d’aquesta estructura apareixen els primers relleus de les Serres
Marginals pirinenques. A grans trets podem dir que tots aquests nivells pirinencs els
trobem encavalcant i deformant els materials de la Depressió Geològica de l’Ebre
esmentats anteriorment. Una observació més acurada ens posa de manifest una relativa
complexitat estructural. Per norma general podem dir que la subunitat frontal de les
Serres Marginals està constituïda per dues escates encavalcants, donant una duplicació
de la sèrie estratigràfica de la subunitat i sobreposada aquesta als materials de
l´esmentada Depressió Geològica de l’Ebre.
També cal dir que la subunitat frontal de les Serres Marginals no aflora de
manera contínua en tota la zona de contacte entre la Depressió i els Pirineus. La podem
trobar afectada per falles direccionals, que n’individualitzen blocs; estant alguns d’ells
més desplaçats que els altres vers el sud. També són freqüents els afloraments d’aquests
encavalcaments totalment envoltats per materials de la Depressió Geològica de l’Ebre,
fet que havia conduït a interpretar-los com a diapirs.
Ara, gràcies a les interpretacions del tall sísmic ECORS, els interpretem com a
petits encavalcants que només afloren parcialment. Tot això és el responsable parcial de
la deformació de l’Anticlinal de Balaguer - Alfarràs. Tot i així, un altre agent causant de
la deformació d’aquests materials és l’halocinesis i injecció dels guixos subjacents en
les arenisques, lutites i calcaries de coberta del marge septentrional de la Depressió.
Per d´altra banda, en aquest indret, a la bora de la carretera, es veuen uns
afloraments dels materials ocres de la Formació Peraltilla, els quals es troben en una
posició evidentment discordant amb els materials carbonatats cretàcics de les Serres
Marginals Pirinenques, tot i que no veiem el contacte. FOTOGRAFIA 1 i 2.
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FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Encavalcament de les serres Marginals Pirinenques sobre els materials de la Depressió
Geològica de l´Ebre. Immediacions d´Ivars de Noguera, des de la carretera a Santa Anna

FOTOGRAFIA 2. PARADA 1
Aflorament dels materials de la Formació Peraltilla. Xarretera a Santa Anna

25

PARADA 2. PRESA DE SANTA ANNA, (terme municipal de Castillonroi,
comarca de la Llitera). (Full 327)
Després de fer l´aturada anterior, cal continuar cap amunt per la carretera que es
dirigeix cap a la Presa de l´Embassament de Santa Ana. En arribar-hi, farem una nova
aturada, a uns 3 Km de l´anterior.
En aquest recorregut, hem trobat inicialment els materials de la Formació
Peraltilla (amb nivells de calcolutites ocres i de gresos, fonamentalment) i també els de
la Formació Barbastro (amb nivells de lutites grisenques i de guixos). Més endavant,
ens haurem apropat a la petita Escata de Montpedró, que ens quedarà lleugerament a
l´esquerra. En ella, es faran palesos els nivells dels nivells del Sannoisià – Maastrichtià
(calcolutites, calcàries i graves de quars); també els gresos d´Areny, del Maastrichtià;
així com els nivells del Garumnià (calcolutites i gresos rogencs) i els nivells de les
calcàries amb alveolines de la Formació Áger – Cadí, del l´Ilerdià (Eocè Inferior). Més
endavant, haurem arribat a la Pressa de Santa Anna, situada sobre l´Escata de Montders,
fent-se palesos per arreu els nivells del Garumnià (concretament del Tanatià) i per sobre
d´ells les calcàries eocèniques de la Formació Áger – Cadí, de l´Ilerdià. Aquests darrers
són els materials que hi ha pels voltants de la pressa. FOTOGRAFIA 3.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 2
Un aspecte de l´Escata de Montpedrò

Des del mirador sobre la presa tenim una bona perspectiva sobre les Serres
Marginals Pirinenques en aquest sector. Al sud del tall del riu observem la subunitat
frontal, la descrita en la parada de la cruïlla de la carretera que ens ha portat fins aquí, i
que correspon a l´Escata de Montpedró. Immediatament desprès hi tenim la subunitat
intermèdia, l´Escata de Montders, fàcilment identificable en el paisatge de la serra de
Montders per la seva espectacularitat morfològica; derivada de la seua elevada
complexitat estructural (sobre aquesta subunitat tenim assentada la presa de Santa
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Anna). Aquesta subunitat intermèdia la tenim repetida mitjançant encavalcaments en les
serres de Gatfier, Rocallarga, Boix ... La subunitat major es localitza a Serra de Sant
Miquel – dels Monts. Des de la nostra posició la identifiquem com les muntanyes mes
elevades que observem al nord. La subunitat major es caracteritza per la seva major
potència i competència front els esforços. Per norma general no presenta deformacions
visibles fora de estructures antiformes i sinformes de gran longitud d’ona i amplitud; cal
afegir a aquesta llista les estructures encavalcants i falles, generalment en direcció, que
afecten als mantells.
La sèrie estratigràfica de la subunitat intermèdia és similar a la de la subunitat
frontal. Allí tenim les calcàries del Cretaci Superior i les de l´Eocè Inferior, discordants
sobre els guixos i lutites Keuper; en la subunitat intermèdia localitzem uns nivells poc
potents de calcàries micrítiques, estromatolítiques i biclàstiques del Juràssic Inferior
(Lies Mig) situades entre les fàcies Keuper i el Cretaci Superior. Amb les calcàries
eocèniques cobrint als materials anteriors. La seua sèrie estratigràfica es diferencia de la
de l’anterior subunitat per una major potència del Juràssic, deguda a l’increment de
potència del Lies Les roques que podem veure en els afloraments propers al mirador de
la presa són calcàries bioclàstiques del Campanià Superior – Maastrichtià Inferior i
calcàries amb alveolines del Lutecià Inferior (de l´Ilerdià, concretament). Tant les unes
com les altres podem distingir-les fàcilment pels seus fòssils característics: en les
primeres hi observem un gran número de fragments de rudistes (bivalves paquidonts
molt asimètrics i bioconstructors) i altres com equinoderms, algues calcàries ...; per la
seva banda, les calcàries eocèniques les reconeixem pel gran nombre de foraminífers
que en constitueixen el seu esquelet. Les més abundants són les alveolines però també
hi són abundants els nummulites, els miliòlids i les operculines.
La vista de l´embassament de Santa Ana i de la seva pressa és espectacular des
de l´Ermita de Sant Salvador, situada sobre l´Escata de Montpedró. FOTOGRAFIA 4.

FOTOGRAFIA 4. PARADA 2
L´embassament i la pressa de Santa Anna
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PARADA 4. BASE DE LA PRESSA DE SANTA ANNA, , (terme
municipal de Castillonroi, comarca de la Llitera). (Full 327)
Des de la parada anterior, cal retornar fins a la cruïlla des d´on surt el brancal que
es dirigeix cap a part baixa de la pressa. Ens caldrà agafar-lo, per tal de fer-hi una nova
aturada. Així, haurem recorregut poc més de 4 Km
En aquest recorregut, haurem tornat a trobar els materials esmentats a l´aturada
anterior. Així, en molts indrets es faran paleses les calcàries amb alveolines de la Formació
Áger – Cadí, especialment per les proximitats de la pressa- Alhora, haurem vist els nivells
del Garumnià i diversos nivells carbonatats del Maastrichtià i del Campanià.
També cal dir que aquest recorregut haurà estat d´una extraordinària bellesa,
especialment per les proximitats de la pressa. FOTOGRAFIA 5.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 4
Immediacions de la Pressa de santa Ana. Aflorament de les calcàries de l´Ilerdià

PARADA 5. GRAVERA DEL Km 38 DE LA CARRETERA N-230, (terme
municipal d´Albelda, comarca de la Llitera). (Full 327).
Des de la parada anterior, cal retornar cap a la carretera N-230, per tal de continuar
per ella, passant per de les immediacions del poble de Castillonroi, que ens quedarà a la
dreta de la ruta, tot anant cap a Baells i el Coll de Saganta. En arribar a l´indret de la
parada, prop del Km 38, cal passar a la banda esquerra de la mateixa. Així, des de la
parada anterior, s´haurà efectuat un recorregut proper als 9 Km.
En aquest recorregut, des de la parada anterior, l´itinerari seguirà el contacte entre
les dues unitats geològiques esmentades anteriorment, tot i que el recorregut ha passat
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sempre per la Depressió Geològica de l´Ebre, normalment entre els materials guixos os de
la Formació Barbastro. Així, en aquest recorregut, s´han anat tallant els materials guixosos
i lutítics de la Formació Barbastro, que destaquen sensiblement al paisatge pel seu color
blanquinós. Aquests materials, es fan especialment palesos al peu del turó on es troba el
poble, pels seus sectors més occidentals.
En arribar a les immediacions del Km 38, es fa palès a l´esquerra de la carretera un
important aflorament de materials detrítics quaternaris, d´origen fluvial. Cal veure, com
aquests materials han estat lleugerament deformats pel diapirisme del proper Anticlinal de
Balaguer-Barbastro. Així, es fàcil veure com presenten un lleuger cabussament de
component Nord. FOTOGRAFIA 6.
Aquests materials han estat explotats en una gravera., i encara ho estan, de forma
intermitent. Com que el tall es força fresc, això ens permet de fer una observació sobre la
composició i granulometria d´aquests materials. Per d´altra banda, cal dir que l´aflorament
d´aquests materials ocupa una important extensió. Possiblement, aquests materials han
estat depositats per un antic curs fluvial procedent de la Zona Axial Pirinenca, a tenor dels
materials que es troben a la gravera: és fàcil veure fragments de quars, de lidites, materials
del Devonià ... Creiem que es podria tractar del vell Éssera, actualment tributari del Cinca,
però abans possiblement del riu Segre, per les immediacions de Serós o del Cinca (per les
proximitats de Via Fortunata).

FOTOGRAFIA 6. PARADA 5
Gravera d´Albelda (prop de Castillonroi)

PARADA 6 - CONDICIONAL. SORTIDA CAP A VALL-DE-LLOU, DE LA
CARRETERA A - 2218, (terme municipal de Castillonroi, comarca de la
Llitera). (Full 327).
Després de fer l´aturada anterior, cal tornar enrere per la carretera N – 230, fins
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trobar el trencall (per la dreta, baixant) de la carretera que es dirigeix cap a Castillonroi.
Després d´anar al poble, ens caldrà sortir per la carretera que es dirigeix cap a Vall-dellou, l´A – 2218. En agafar-la, a la sortida de Castillonroi, ens caldrà fer una nova
aturada, a uns 4 Km, aproximadament, de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem trobat els materials esmentats a l´aturada anterior.
Així, a la pujada cap a Castillonroi, haurem trobat per arreu els nivells de calcolutites
grisenques i els guixos de la Formació Barbastro.
Tot i això, en arribar a la part alta del poble, haurem sobrepassat l´encavalcament
(quasi imperceptible) de les Serres Marginals Pirinenques, sobre la Depressió Geològica
de l´Ebre. Així, haurem trobat uns nivells de guixos i calcàries, que pertanyen al
Suprakeuper o al Infralies. És a dir: es situen al pas del Triàsic al Juràssic. Aquests
materials són visibles a la carretera, tot i que el mantell es troba recobert per terrenys
molt posteriors, de la Formació Sariñena, del trànsit de l´Oligocè al Miocè. Es tracta de
Gresos, conglomerats silícics i lutites groguenques i vermelloses.

FOTOGRAFIA 7. PARADA 7
Un aspecte de la pedrera de calcàries de la Serra d´En Solà

PARADA 7 - CONDICIONAL. PEDRERA DE LA SERRA D´EN SOLÀ,
(terme municipal de Vall-de-llou, comarca de la Llitera). (Full 327).
Després de fer l´aturada anterior, cal continuar per la carretera aragonesa A –
2218. Aquesta carretera ens va conduint cap al poble de Vall-de-llou. Poc després de
sobrepassar el límit municipal arribarem a la Serra de les Santes, des del collet surt un
camí per la dreta que ens condueix (en uns 3 Km a la Serra del Solà, passant prop del
vèrtex geodèsic de Vardella: Per aquest camí arribarem a una pedrera, per on farem una
nova aturada. Així, des de l´anterior, haurem efectuat un recorregut proper als 10 Km.
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En aquest recorregut, per sobre dels materials que hem vist a la parada anterior,
haurem trobat en quasi tot el trajecte, els nivells detrítics de la Formació Sariñena (es a
dir: els nivells de gresos, conglomerats silícics i lutites del trànsit de l´Oligocè al Miocè).
Aquests materials són postorogènics i cobreixen als materials mesozoics i cenozoics de les
Serres Marginals Pirinenques (les quals encavalquen als terrenys cenozoics de la
Depressió Geològica de l´Ebre). És a dir, ens hem estat desplaçant entre aquests materials
que fossilitzen als de les esmentades Serres Marginals Pirinenques.
Tot i així, en apropar-nos des de la carretera cap a l´indret de l´aturada, s´hauran
fet palesos, per sota dels materials detrítics, els nivells dels carbonats cretàcics de les
serres fossilitzades. Així, precisament, a l´indret de l´aturada, hi havia una antiga
explotació d´aquests nivells carbonatats, els quals eren emprats com a àrids per a la
construcció. FOTOGRAFIA 7.

PARADA 8 - CONDICIONAL. LA SOCARRADA, (terme municipal de
Vall-de-llou, comarca de la Llitera). (Full 327).
Després de fer l´aturada anterior, cal retornar a la carretera aragonesa A – 2218,
per tal de continuar cap al poble de Vall-de-llou. En arribar-hi, ens caldrà agafar el camí
que es dirigeix cap a llevant, cap a la Socarrada. En arribar a aquest indret, podem fer
una nova aturada, a uns 12 Km de la parada anterior, a uns 5 del poble.
En aquest recorregut. Hem continuat trobant els materials detrítics dels que
n´hem parlat a les dues parades anteriors: els materials de la Formació Sariñena.
Després, en arribar a l´indret de l´aturada. haurem vist afloraments dels materials que
formen part de les Serres Marginals Pirinenques. Així, haurem vist afloraments del Triàsic
(del Keuper), del Juràssic (del Liàsic) i del Cretàcic. Ara estem veient aquests darrers,
amb presencia del garumnià i dels gresos del Maastrichtià.
Prop d´aquest indret, va haver-hi una antiga mineta de ferro i de manganès. Es
relacionava amb una mineralització de rebliment de cavitats d´origen kàrstic, les quals
estaven situades entre els nivells de calcàries cretàciques. Els minerals de ferro presents
són la GOETHITA (limonítica) i l´HEMATITES (molt terròs). Entre els minerals de
manganès, cal parlar de la PIROLUSITA, la MANGANITA i a TODOROQUITA.
Finalment, des d´aquest indret, es pot gaudir d´una bona visió de la part
septentrional de l´embassament de Santa Anna.

PARADA 9. CONGOST DEL BARRANC DEL MOLÍ DEL PUBILL,
(terme municipal de Vall – de – llou, comarca de la Llitera). (Full 327).
Després de l´aturada anterior, cal retornar cap a Vall-de-llou. Tot seguit ens caldrà
agafar el camí que es dirigeix cap als sectors meridionals del Congost, al Barranc del Molí.
Aixa, des de la parada anterior haurem recorregut uns 7 km.
En aquest recorregut hem travessat inicialment els materials que hem vist a la
parada anterior. Tot i així, pels voltants de Vall-de-llou, i també abans d´arribar-hi, haurem
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trobat diversos mantells de conglomerats. Aquests materials cobreixen als terrenys
carbonatats mesozoics que ara afloren a l´indret on ens trobem en aquesta aturada. Aquests
materials cenozoics formen part de l´extens delta interior del Noguera Ribagorçana,
desenvolupat durant el cenozoic Superior, l´Oligocè.
Per d´altra banda, aquí es pot veure un interessant congost, format pel barranc del
Molí., en travessar els materials carbonatats acabats d´esmentar. Aquest indret és un
interessant LIG (Lloc de Interès Geològic). FOTOGRAFIA 8.

FOTOGRAFIA 8. PARADA 9
Un aspecte del congost

EN AQUEST INDRET FINALITZA L´ITINERARI
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APENDIX
TAULES D’EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÍMICS
UTILITZATS EN AQUEST RECORREGUT, PER LA COMARCA
DE LA LLITERA
TOPÒNIMS EN LES
VARIETATS DIALECTALS DE
LA ZONA
CASTILLONROI
ÉSSERA
LLITERA
SANTA ANNA
VALL-DE-LLOU

TOPÒNIMS EN LLENGUA
CASTELLANA

CASTILLONROY
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LITERA
SANTA ANA
BALDELOU
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 12
Recorregut 3, pp 35 – 48

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I
MINERALÒGICA PER LES COMARQUES DE LA
LLITERA I DE LA BAIXA RIBAGORÇA: DES DE
VALL-DE-LLOU
CAP
A
CAMPORRELS,
6
ESTOPANYÀ I A SORIANA
Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ

ADVERTIMENTS PREVIS
Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si
es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En
cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS.
També cal tenir en conte que una part del recorregut final de l´itinerari, es
realitzarà per camins de terra, per la qual cosa caldrà prendre les degudes precaucions.
Aquest és el cas del camí d´accés a l´Ermita dels Sants Màrtirs de Camporrells, 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, la totalitat del recorregut de l´itinerari es desenvoluparà per una
sola unitat geològica, pel Sistema Pirinenc (o més exactament per la seva Unitat Central
Sudpirenenca). Així, aquest recorregut, es discorrerà bàsicament per la Unitat de les
Serres Marginals. Començarà dintre d´aquesta unitat per les immediacions de la població
de Vall-de-llou, per a finalitzar a la petita localitat de Soriana. En aquest trajecte es
trobaran fonamentalment afloraments dels materials mesozoics del Triàsic, del Juràssic i
del Cretàcic. I també afloraments dels terrenys cenozoics de l´Eocè. Uns i altres es
trobaran sovint recoberts per terrenys detrítics de l´Oligocè, del Pleistocè i de l´Holocè.
Per d´altra banda, el recorregut transitarà per diverses comarques de l´àrea de
Lleida. Així, després d´iniciar-se a la localitat de Vall-de-llou, situada a la comarca de la
Llitera, el recorregut anirà cap a Camporrells. Després es dirigirà cap a Estopanyà i cap a
Soriana, passant de la comarca de la Llitera a la comarca de la Ribagorça (en realitat de
l´antiga Baixa Ribagorça), per on finalitzarà aquest recorregut.
6

En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los tiónicos en las modalidades dialectales
utilizadas en la zona. Sin embargo, al final (tras la bibliografía) se ha colocado un esquema de
equivalencias entre el nombre utilizado y el castellano, de uso común en Aragón. Así: VER:
APENDIX TAULA D´EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÓMICS DE LA ZONA (PAG.
14)
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OBJECTIUS GENERALS D´AQUEST ITINERARI
En aquest itinerari, els objectius generals, que s´han d´aconseguir, es poden
concretar en els següents aspectes:
1.- Estudi i reconeixement dels materials mesozoics (del Triàsic i del Cretàcic,
fonamentalment) i dels materials cenozoics (de l´Eocè) situats a les Serres Meridionals
Prepirinenques, i més concretament al Mantell de la Unitat de les Serres Marginals i que
trobarem pels voltants de Vall-de-llou, Camporrells, Estopanyà i Soriana.
2.- Observació de l´estructura de les Serres Meridionals Prepirinenques, i de les
seves relacions properes amb la Depressió Geològica de l´Ebre (o més exactament, amb la
Zona de l´Avant-País Plegat).
3.- Estudi i descripció de diverses mineralitzacions situades al llarg del recorregut
de l´itinerari, entre les quals destacarem les següents:
3A) les mineralitzacions manganesíferes de rebliments de cavitats d´origen càrstic,
situades a les calcàries cretàciques. Es troben a la localitat d´Estopanyà (Baixa Ribagorça).
3B) les associades als afloraments de les roques ofítiques del Keuper, situades com les
anteriors a la localitat de Soriana (Baixa Ribagorça).
4.- Visió d´algunes de les antigues explotacions relacionades amb les
mineralitzacions anteriors; i també de les explotacions actuals.
5.- Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Geològic,
situats a la bora del recorregut d´aquest itinerari. Aquest és el cas del Congost del Molí,
situat entre Vall-de-llou i Camporrells.
6.- Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Miner,
situats a la bora del recorregut d´aquest itinerari.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
En relació amb aquest itinerari geològico-mineralògic, existeixen diversos
antecedents bibliogràfics nostres: MATA-PERELLÓ (1991b, 1995, 1996 i 2011) i també
MATA-PERELLÓ i MONTANÉ GARCIA (2002, 2004, 2005 i 2008). Es tracta de
diferents itineraris que discorren per aquestes mateixes comarques, i en alguns casos pels
mateixos indrets que el present, almenys en alguns trams del seus recorreguts.
Per d´altra banda, també farem esment de dos treballs, de caràcter geològic
generalista, que corresponen a GUIMERA et altri (1992), i a RIBA et altri (1976). Ambdós
fan referència al conjunt de la geologia dels Països Catalans. Tanmateix, farem esment dels
treballs de l´ITGME (1974a i 1974b), relatius al Mapa Metalogenético de España.
Pel que fa a les mineralitzacions situades en aquestes comarques, esmentarem el
treball de CALVO et altri (1988); així com de diversos treballs nostres; concretament dels
següents: MATA-PERELLÓ (1979, 1990a, 1990b i 1991a). Tanmateix farem esment
d´uns altres treballs nostres, concretament de: MATA-PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ
(1989 i 1990).
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Tots aquests treballs, i d´altres, figuraran esmentats, per ordre alfabètic, a l´apartat
dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.

RECORREGUT DE L´ ITINERARI
S´iniciarà a la comarca de la Llitera i més concretament a la població de Vall-dellou per on es faran diverses aturades. Tot seguit, el recorregut es dirigirà cap a la població
de Camporrells, seguint la carretera A – 2218, per on es realitzaran diverses aturades.
Tot seguit, el recorregut es dirigirà cap a Estopanyà. En aquest recorregut, es
deixarà la Llitera i el recorregut entrarà a la comarca de la Baixa Ribagorça, que ja no
s´abandonarà, fins a la fi del recorregut. En arribar a Estopanyà, s´efectuaran diverses
aturades. I finalment, el recorregut es dirigirà cap a les immediacions de Soriana, per on es
farà la darrera aturada.

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. Així, ara utilitzarem els següents fulls:
289 (o de Benavarri), 326 (de Monzón) i 327 (d´Os de Balaguer).
Així, les diferents aturades que formen part d´aquest recorregut geològic i miner,
son les següents:

PARADA 1. SECTORS MÉS BAIXOS DEL BARRANC DEL MOLÍ DEL
PUBILL, (terme municipal de Vall–de llou, comarca de la Llitera). (Full
327).
El recorregut d´aquest itinerari, l´iniciarem per les proximitats de la població de
Vall-de-llou. Així, ens caldrà anar cap a la sortida de la població cap a Castillonroi, per tal
de trobar un camí per la dreta, que es dirigeix cap els sectors meridionals del Congost del
Barranc del Molí. Així, des del poble parada haurem recorregut uns 2 km,
aproximadament
En aquest recorregut haurem trobat diversos nivells de conglomerats. Aquests
materials cobreixen als terrenys carbonatats mesozoics que ara afloren a l´indret on ens
trobem en aquesta aturada. Aquests materials cenozoics formen part de l´extens delta
interior del Noguera Ribagorçana, desenvolupat durant el cenozoic Superior, de l´Oligocè.
Per d´altra banda, aquí es pot veure un interessant congost, format pel barranc del
Molí., en travessar els materials carbonatats acabats d´esmentar. Aquests carbonats
pertanyen al Cretàcic i formen part de la Unitats dels Mantells de les Serres Marginals
Pirinenques. quest indret és un interessant LIG (Lloc de Interès Geològic).
FOTOGRAFIES 1 i 2.
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FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Un aspecte del congost, amb els afloraments dels materials carbonatats calcaris del Cretàcic
Serres Marginals Pirinenques. Vall-de-llou

FOTOGRAFIA 2. PARADA 1
Un altres indret dels sectors baixos congost, amb els afloraments dels materials carbonatats calcaris
del Cretàcic. Serres Marginals Pirinenques. Vall-de-llou
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PARADA 2. SECTORS MÉS ALTS I SEPTENTRIONALS DEL
BARRANC DEL MOLÍ DEL PUBILL, (terme municipal de Camporrells,
comarca de la Llitera). (Full 327).
Després de l´aturada anterior, cal retornar cap a la població de Vall-de-llou, i tot
seguit ens caldrà seguir cap a Camporrells, utilitzant la carretera autonòmica A – 2218. A
uns 2 Km abans d´arribar a aquesta darrera població farem una nova aturada a l´Estret del
Congost del Barranc del Molí del Pubill. Així, haurem recorregut uns 3 Km de l´aturada
anterior, aproximadament.
En aquest recorregut hem travessat inicialment els materials terciaris que hem vist
a les aturades anteriors, els quals pertanyen a l´Oligocè (al seu trànsit al Miocè),
concretament a la Formació Sariñena. Tot i així, abans d´arribar-hi, haurem trobat
diversos mantells de conglomerats. Aquests materials cobreixen als terrenys carbonatats
mesozoics que ara afloren a l´indret on ens trobem en aquesta aturada.
Aquí es pot veure un interessant congost, format pel Barranc del Molí del Pubill,
en travessar els materials carbonatats acabats d´esmentar. Aquest indret és un interessant
LIG (Lloc de Interès Geològic). FOTOGRAFIES 3 i 4.
Per d´altra banda, en aquest recorregut, hem passat per les immediacions de la part
frontal de l´escata del Picot. Aquesta ens haurà quedat a la dreta i encavalca als materials
cretàcics que hem anat veient. L´encavalcament es produeix mitjançant els nivells
argilosos i guixosos del Keuper.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 2
Un altre aspecte del congost. Afloraments dels materials cretàcics carbonatats.
Serres Marginals Pirinenques. Camporrells
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FOTOGRAFIA 4. PARADA 2
Un altre aspecte del congost. Afloraments dels materials cretàcics carbonatats.
Serres Marginals Pirinenques. Camporrells

PARADA 3. TURÓ DE L´ERMITA DELS MARTIRS, (terme municipal de
Camporrells, comarca de la Llitera). (Full 327).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal remuntar el Barranc del Molí del Pubill,
seguint la carretera autonòmica A – 2218. Així, aviat arribarem a la població de
Camporrells. En arribar-hi, cal buscar el camí que condueix cap el Turó de l´Ermita dels
Màrtirs, la qual es troba situada al SSE del poble, per sobre del barranc que hem estat
seguint. En arribar-hi, farem una nova aturada, aproximadament a uns 5 Km de la parada
anterior, a uns 3 de Camporrells.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a les
aturades anteriors, especialment dels materials carbonatats cretàcics i també dels nivells
guixosos i argilosos del Triàsic Superior, del Keuper. Aquests darrers es fan palesos per tot
arreu, pels voltants de Camporrells. Aquests materials formen part de les Serres Marginals
Pirinenques, per on ens trobem situats. Aquests serres es troben constituïdes per un conjunt
de mantells i d´escates, les quals es van encavalcant afavorides per la plasticitat dels
materials triàsics del Keuper. Així, en l´ascens cap el Turó de l´Ermita dels Màrtirs, hem
anat trobant afloraments dels materials acabats d´esmentar.
Ara, en aquest indret, podem gaudir d´un bon lloc enlairat d´observació.
Efectivament, mirant cap el Sud, es veuen els relleus dels voltants de l´embassament de
Santa Anna; així com el propi embassament. Mirant cap a llevant, es veuen els relleus de
l´escata de lo Picot, els quals sobresurten per la seva alçada (873 m). Mirant cap al Nord es
veu la Serra del Montsec, la qual forma part del Mantell del Montsec. Mirant cap a ponent,
es veu amplament la Depressió Geològica de l´Ebre. Al mateix temps, mirant cap el nostre
voltant es veu l´escata del Turó dels Màrtirs, per on estem situats. Aquesta escata segueix
cap a Natjà. FOTOGRAFIES 5 i 6.
40

FOTOGRAFIA 5. PARADA 3
Des del Turó del Màrtirs cap el Sud, cap a Santa Anna. Es veuen les escates de Montpedró i
Montderes

FOTOGRAFIA 6. PARADA 3
El Montsec i el Pas de Mont-rebei des del Turó dels Màrtirs. Camporrells

PARADA 4 - CONDICIONAL. ENTRADA A NATJÀ, CARRETERA DE
CAMPORRELLS, (Natjà, terme de Baells, comarca de la Llitera). (Full 327).
Després de fer la parada anterior, cal tornar cap avall. En aquest cas ho farem
anant cap a la carretera que uneix Natjà amb Camporrells Així, baixant cap aquesta ruta,
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en trobar-la haurem d´anar cap el primer poble, tot fent una fillola. En arribar-hi farem
una nova aturada, a uns 3 Km de l´anterior.
En aquest recorregut, hem tornat a trobar els afloraments dels materials esmentats
a l´aturada anterior. Com en aquell cas, estem situats dintre de les Serres Marginals
Pirinenques. I com en aquell cas ens hem mogut per l´Escata del Turó dels Màrtirs, per on
encara ens trobem situats en aquest indret, tot i que lleugerament separats, de forma que
aquí constitueix un apèndix, que podria donar lloc a l´Escata de Natjà.
En aquest lloc, es pot veure, força be, l´encavalcament de l´escata que acabem
d´esmentar amb els materials cenozoics de la Depressió Geològica de l´Ebre. Aquest
encavalcament es situa al mateix poble i es produeix per un paquet de calcàries triàsiques
del Muschelkalk, que ha lliscat sobre els guixos i argiles del Keuper, situant-se tots
aquests materials sobre uns nivells de calcolutites i gresos ocres de l´Eocè.
FOTOGRAFIA 7.

FOTOGRAFIA 7. PARADA 4
En primer terme els guixos triàsics del Keuper. Per sobre es veuen les calcàries triàsiques del
Muschelkalk (Serralades Marginals Pirinenques)
Tot aquest conjunt es troba encavalcant a uns nivells de calcolutites i gresos ocres de l´Eocè.
(Depressió Geològica de l´Ebre). Natjà

PARADA 5. ENTRADA A CAMPORRELLS PER LA CARRETERETA
DE NATJÀ, (terme de Camporrells, comarca de la Llitera). (Full 327).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal retornar cap enrere, amb la intenció
d´arribar al poble de Camporrells. En arribar-hi, farem una nova aturada, a les primeres
cases del poble, a una corba de la carretera. Així, haurem efectuat un recorregut molt
proper als 6 Km, des de l´indret de la parada anterior.
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En aquest recorregut, hem continuat trobant els materials que hem esmentat a les
aturades anteriors. Efectivament, estem situats dintre de les denominades Serres Marginals
Pirinenques. Cal dir que fonamentalment anirem trobat afloraments dels materials del
Keuper: argiles, guixos i ofites.
Precisament, en aquest indret hi ha un aflorament d´aquestes darreres roques, les
ofites. Es tracta de roques subvolcàniques de composició diabàsica. Ocasionalment, com
aquí, apareixen mineralitzacions secundàries, les quals es situen a les esquerdes. Així, es fa
notablement palesa l´AERINITA. No cal dir que aquest indret és un important LIGM (lloc
d’Interès del Patrimoni Geològic Mineralògic), així, es millor no recollir mostres.
FOTOGRAFIA 8.

FOTOGRAFIA 8. PARADA 5
Una mostra de l´AERINITA de Camporrells

També cal dir, que des d´aquest indret es pot anar cap el POU DE GEL DE
CAMPORRELLS (PARADA 5 – BIS). Es troba a uns 0´2 Km cap al SSE i el camí
assenyalat surt d´aquest mateix indret on hem fet aquesta aturada. És un bon exemple
d´aquest tipus de Patrimoni Miner.

PARADA 6 - CONDICIONAL. MINETA DE MANGANÈS DEL BARRANC
DEL PLA, CARRETERA A CAMPORRELLS, (terme municipal d´Estopanyà,
comarca de la Baixa Ribagorça, Ribagorça). (Full 289).
Després de fer la parada anterior, cal travessar la població de Camporrells, per
tal de sortir per la carretera d´Estopanyà, la A – 2218. Per aquesta carretera, a uns 2´5 –
3 Km, arribarem a les immediacions del Barranc del Pla. Així caldrà anar uns 100 metres
a peu, cap a l´esquerra de la carretera. En aquest lloc farem una nova aturada a uns 3´5
Km de la parada anterior, aproximadament.
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En aquest recorregut, hem anat trobant els materials que hem esmentat a les
aturades anteriors. Així, els terrenys del Muschelkalk (calcàries) els del Keuper (guixos,
argiles i ofites) s´han fet palesos per tot arreu. Tot i així, en aquest indret hi ha un
aflorament de nivells carbonatats del Cretàcic Inferior. Així ara estem veient les "calcàries
arenoses del Montsec". Precisament, la mineralització es situa sobre aquests calcàries
cretàciques, tot reblint cavitats d´origen kàrstic.
Es tracta d´un rebliment de composició mineralògica de caràcter Mn-Fe; amb
presència entre els minerals de manganès dels següents minerals: PIROLUSITA (sense
cap mena de dubte, és el mineral majoritari de l’indici), PSILOMELANA i
MANGANOCALCITA. Per d´altra banda, entre els minerals de ferro es troben els
següents: GOETHITA (molt abundant, i sempre d´aspecte terrós, molt limonítica),
HEMATITES (també molt abundant). També és molt abundant la CALCITA, sovint de
color rosat.
En aquest indret, mai es van explotar els minerals de manganès. Tot i així es van
fer cates de reconeixement. FOTOGRAFIA 9.

FOTOGRAFIA 9. PARADA 6
Indret on es van fer les cates de reconeixement, per recerca de minerals de Manganès.
Barranc del Pla. Estopanyà

PARADA 7. TURÓ DEL CASTELL D´ESTOPANYÀ, (terme municipal
d´Estopanyà, comarca de la Baixa Ribagorça, Ribagorça). (Full 327).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal acabar d´arribar fins al poble
d´Estopanyà, seguint la carretera que ens ha dut des de Camporrells. En arribar al poble,
ens caldrà anar cap a l´indret on es troben les restes del Castell d´Estopanyà. Aquí farem
una nova aturada, a uns 3´5 Km de la parada anterior.
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En aquest recorregut, haurem continuat trobant els materials triàsics del
Muschelkalk i del Keuper, dels que hem parlat als recorreguts cap a les parades anteriors.
Així, en aquest indret afloren uns materials carbonatats, amb nivells de calcàries i dolomies
que es fan palesos per tot arreu. Es tracta dels materials del Muschelkalk Inferior.
Sobre aquests afloraments es va construir el castell, utilitzant aquestes mateixes
roques com a matèria prima.

PARADA 8. TURÓ DE SORIANA, (Soriana, terme municipal
d´Estopanyà, comarca de la Baixa Ribagorça, Ribagorça). (Full 289).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal sortir d´Estopanyà, amb la idea d´agafar
el camí que condueix cap a l´antic poble de Soriana, actualment despoblat. Hi podem
arribar després de fer un recorregut proper als 4 Km, part d´ells a peu.
En aquest recorregut, haurem trobat inicialment afloraments dels materials
esmentats a les aturades anteriors. Així, haurem vist afloraments triàsics del Muschelkalk
(amb nivells de calcàries i de dolomies) i del Keuper (amb els típics guixos i argiles; així
com les roques subvolcàniques, les ofites). Tot i així, en arribar a l´indret de l´aturada, es
fan palesos uns afloraments de calcàries cretàciques.
Precisament, el poble es trobava arrecerat entre afloraments d´aquestes calcàries
cretàciques. FOTOGRAFIA 10.

FOTOGRAFIA 10. PARADA 8
Restes del poble de Soriana, situat entre afloraments de calcàries cretàciques de les
Serres Marginals Pirinenques
FTOTOGRAFIA EXTRETA D´INTERNET: https://www.google.es/Fotos+de+soriana
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PARADA 9 - CONDICIONAL. EXPLOTACIÓ D´OFITES, (Soriana, terme
municipal d´Estopanyà, comarca de la Baixa Ribagorça, Ribagorça). (Full
289).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal retornar cap a les immediacions del
poble d´Estopanyà. A partir d´aquí, caldrà seguir momentàniament la carretera que es
dirigeix cap a Purroi. Molt aviat trobarem (per la dreta) la carretera que es dirigeix cap a
la pedrera. No cal oblidar que per fer aquesta aturada, cal demanar permís a l´Empresa
ARNO S.A. Per aquesta carretera, arribarem a la planta de trituració i més endavant a
les explotacions. Així, ens caldrà recórrer entre 2 i 3 Km, aproximadament.
En aquest recorregut, haurem trobat afloraments dels materials que hem esmentat
als recorreguts anteriors, especialment de les ofites. Aquí, aquestes estan explotades per a
ser emprades com a material de construcció, especialment com a balastre. L´explotació
actual es troba molt propera al poble de Soriana. FOTOGRAFIA 11.

FOTOGRAFIA 11. PARADA 9
Un aspecte de les explotacions d´ofita d´ofites. Pedrera Soriana cap a l´any 2006

EN AQUEST INDRET FINALITZA L´ITINERARI
____________________________________________________________
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APENDIX
TAULES D’EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÍMICS
UTILITZATS EN AQUEST RECORREGUT, PER LES
COMARQUES DE LA LLITERA I LA RIBAGORÇA
TOPÒNIMS EN LES
VARIETATS DIALECTALS DE
LA ZONA
CASTILLONROI
ESTOPANYÀ
LLITERA
NATJÀ
PURROI
RIBAGORÇA
VALL-DE-LLOU

TOPÒNIMS EN LLENGUA
CASTELLANA

CASTILLONROY
ESTOPIÑAN
LITERA
NACHA
PURROY
RIBAGORZA
BALDELOU
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 12
Recorregut 4, pp 61– 70

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I
MINERALÒGICA PER LES COMARQUES DE LA
BAIXA RIBAGORÇA I DE LA NOGUERA: DES
D´ESTOPANYÀ A CANYELLES, MASOS DE
MILLÀ, VILAMAJOR, TARTAREU I A OS DE
BALAGUER7
Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ

ADVERTIMENTS PREVIS
Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si
es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En
cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS.
També cal tenir en conte que una part del recorregut final de l´itinerari, es
realitzarà per camins de terra, per la qual cosa caldrà prendre les degudes precaucions.
Aquest és el cas del camí que ens conduirà des de la presa de l´embassament de Canyelles
fins als voltants del poble de Vilamajor. Cal tenir, com sempre, una cura molt especial de
respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut de l´itinerari, i també fora d´ell.

BREU INTRODUCCIÓ
En aquesta ocasió, la totalitat del recorregut de l´itinerari es desenvoluparà per una
sola unitat geològica, pel Sistema Pirinenc (o més exactament per la seva Unitat Central
Sudpirenenca).
Així, aquest recorregut, es discorrerà bàsicament per la Unitat de les Serres
Marginals. Començarà dintre d´aquesta unitat per les immediacions de la població
d´Estopanyà (a la comarca de la Ribagorça), per a finalitzar per les proximitats de la
localitat noguerenca d´Os de Balaguer. En aquest trajecte es trobaran fonamentalment
afloraments dels materials mesozoics del Triàsic, del Juràssic i del Cretàcic. I també
afloraments dels terrenys cenozoics de l´Eocè. Uns i altres es trobaran sovint recoberts per
terrenys detrítics de l´Oligocè, del Pleistocè i de l´Holocè.

7

En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los tiónicos en las modalidades dialectales
utilizadas en la zona. Sin embargo, al final (tras la bibliografía) se ha colocado un esquema de
equivalencias entre el nombre utilizado y el castellano, de uso común en Aragón. Así: VER:
APENDIX TAULA D´EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÓMICS DE LA ZONA (PAG.
14)
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Per d´altra banda, el recorregut transitarà per dues comarques de l´àrea de Lleida.
Així, després d´iniciar-se a la localitat d´Estopanyà, situada a la comarca de la Ribagorça,
el recorregut es dirigirà cap els municipis de les Avellanes i d´Os de Balaguer, situats
dintre de la comarca de Noguera, per on finalitzarà aquest recorregut de l´itinerari.

OBJECTIUS GENERALS D´AQUEST ITINERARI
En aquest itinerari, els objectius generals, que s´han d´aconseguir, es poden
concretar en els següents aspectes:
1.- Estudi i reconeixement dels materials mesozoics (del Triàsic i del Cretàcic,
fonamentalment) i dels materials cenozoics (de l´Eocè) situats a les Serres Meridionals
Prepirinenques, i més concretament al Mantell de la Unitat de les Serres Marginals i que
trobarem en diversos indrets, al llarg d´aquest recorregut.
2.- Observació de l´estructura de les Serres Meridionals Prepirinenques, i de les
seves relacions properes amb la Depressió Geològica de l´Ebre (o més exactament, amb la
Zona de l´Avant-País Plegat), situada al Sud de l´itinerari. I també amb el Mantell del
Montsec, situat al Nord del recorregut.
3.- Estudi i descripció de diverses mineralitzacions situades al llarg del recorregut
de l´itinerari, entre les quals destacarem les següents:
3A) les mineralitzacions manganesíferes de rebliments de cavitats d´origen càrstic,
situades entre les calcàries cretàciques. Si s´escau, les veurem prop dels Masos de Millà
(Noguera)
3B) les associades als afloraments de les roques ofítiques del Keuper, situades com les
anteriors a la localitat d´Estopanyà, tocant a l´embassament de Canyelles (Ribagorça).
4.- Visió d´algunes de les antigues explotacions relacionades amb les
mineralitzacions anteriors; i també de les explotacions d´altres materials.
5.- Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Geològic,
situats a la bora del recorregut d´aquest itinerari. Aquest és el cas del Congost de Canyeles,
sobre el qual s´ha situat la pressa del mateix nom.
6.- Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Miner,
situats a la bora del recorregut d´aquest itinerari.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
En relació amb aquest itinerari geològico-mineralògic, no existeixen gaires
antecedents bibliogràfics. Així, sols farem esment dels treballs nostres: MATA-PERELLÓ
(1991b, 2006, 2009 i 2012). Es tracta de diferents itineraris que discorren per aquestes
mateixes comarques, i en alguns casos pels mateixos indrets que el present, almenys en
alguns trams del seus recorreguts.
Per d´altra banda, també farem esment de dos treballs, de caràcter geològic
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generalista, que corresponen a GUIMERA et altri (1992), i a RIBA et altri (1976). Ambdós
fan referència al conjunt de la geologia dels Països Catalans. Tanmateix, farem esment dels
treballs de l´IGME (1974a i 1974b), relatius al Mapa Metalogenético de España.
Pel que fa a les mineralitzacions situades en aquestes comarques, esmentarem el
treball de CALVO et altri (1988); així com de diversos treballs nostres; concretament dels
següents: MATA-PERELLÓ (1990a i 1991a). Tanmateix farem esment d´uns altres
treballs nostres, concretament de: MATA-PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (1989 i 1990).
Tots aquests treballs, i d´altres, figuraran esmentats, per ordre alfabètic, a l´apartat
dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.

RECORREGUT DE L´ ITINERARI
El recorregut s´iniciarà a la comarca de la Ribagorça i més concretament a la
població d´Estopanyà per on es faran diverses aturades. Tot seguit, el recorregut es
dirigirà cap a Pressa de l´Embassament de Canyelles, utilitzant la carretera local
aragonesa: HU – V – 9301. En aquest trajecte es faran més aturades.
Després de sobrepassar la pressa, s’entrarà a la comarca de la Noguera i el
recorregut es dirigirà per un camí de terra (en molt bon estat de conservació) cap a les
proximitat de l´antic poble de Blancafort i cap als Masos de Millà. En aquest tram es
faran noves aturades.
Després, el recorregut arribarà al poble de Vilamajor, des d´on es continuarà per la
carretera local que duu cap a les Avellanes. Tot i així, abans trobarem el trencall de la
carretera local de Tartareu, la qual ens conduirà cap aquest poble i posteriorment cap al
d´Os de Balaguer, per on finalitzarem aquest recorregut.

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. Així, en aquest itinerari utilitzarem un sol
full, concretament el 327 (d´Os de Balaguer), ja que totes les aturades i els recorreguts es
troben dintre d´aquest full.
Així, les diferents aturades que formen part d´aquest recorregut geològic i miner,
son les següents:

PARADA 1. TURÓ DEL CASTELL D´ESTOPANYÀ, (terme municipal
d´Estopanyà, comarca de la Baixa Ribagorça, Ribagorça). (Full 327).
El recorregut del present itinerari el començarem a la població d´ Estopanyà, la
qual es troba situada a la comarca de la Ribagorça. Així, l´iniciarem a l´indret on es troben
les restes del Castell d´Estopanyà. En aquest lloc farem la primera aturada.
51

En el curt recorregut que haurem fet des de la part baixa del poble, haurem trobat
afloraments dels materials triàsics del Muschelkalk i del Keuper, dels que hem parlat als
recorreguts cap a les parades anteriors. Així, en aquest indret afloren uns materials
carbonatats, amb nivells de calcàries i dolomies que es fan palesos per tot arreu. Es tracta
dels materials del Muschelkalk Inferior.
Sobre aquests afloraments es va construir el castell, utilitzant aquestes mateixes
roques com a matèria prima.

PARADA 2. ANTIGUES EXPLOTACIONS DE CALCÀRIES.
CARRETERA A LA PRESSA DE CANYELLES, (terme municipal
d´Estopanyà, comarca de la Baixa Ribagorça, Ribagorça). (Full 327).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal sortir d´Estopanyà, per la carretera local
que es dirigeix cap a l´embassament de Canyelles, la HU – V - 9301. Per aquesta
carretera, a uns 2 – 3 Km del poble, trobarem unes antigues explotacions de calcàries.
Aquí, en una de les tres, farem la present aturada.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials que hem
esmentat a l´aturada anterior. Així, hem vist materials carbonatats (calcaris i dolomítics)
del Muschelkalk. I també hem vist afloraments de nivells de guixos i d´argiles (així com
roques ofítiques) del Keuper. És a dir, per arreu, hem vist afloraments dels materials
triàsics, dintre de les Serres Marginals Pirinenques, per on estem situats.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 2
Aflorament de nivells carbonatats del Muschelkalk, explotats prop d´Estopanyà

En aquest indret hi havia una antiga explotació dels materials carbonatats del
Muschelkalk, dels nivells de calcàries i de dolomies, les quals eren emprades com a àrids
per la construcció. FOTOGRAFIA 1.
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PARADA 3 - CONDICIONAL. ANTIC CAMÍ A TRAGÓ DE NOGUERA,
(terme municipal d´Estopanyà, comarca de la Baixa Ribagorça, Ribagorça).
(Full 327).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar el recorregut cap a
l´embassament de Canyelles, seguint cap a llevant per la carretera HU – V – 9301. En uns
6 Km arribarem a les immediacions de la pressa. Tot i així, abans trobarem una carretera
per la dreta, la qual baixa cap al riu i que després de creuar-lo va cap a l´antic poble de
Trago de Noguera. Poc després d´agafar aquesta carretera, farem una nova aturada. Així,
haurem recorregut uns 7 Km, des de l´anterior.
En aquest recorregut, haurem anat trobant els materials que hem esmentat a
l´aturada anterior, fins arribar al Coll de la Irene. Així, haurem vist afloraments de guixos,
argiles i ofites per arreu. Després, prop de l´esmentat call, trobarem afloraments dels
materials carbonatats del Cretàcic Superior. Tanmateix, trobarem afloraments dels
materials carbonatats del Juràssic. Més endavant, baixant cap a la pressa, haurem tornat
a trobar afloraments dels materials triàsics del Keuper. Aquests materials es situen dintre
de les Serres Marginals Pirinenques, situant-se probablement a l´extrem occidental del
Mantell de Sant Mamet – Serra de Montclús. Aquests darrers són els que apareixen a
l´indret de la present aturada. Així, aquí es fan palesos els guixos i també les ofites. Entre
aquestes últimes es veuen mineralitzacions d´AERINITA. FOTOGRAFIA 2.

FOTOGRAFIA 2. PARADA 3
Mineralitzacions d´AERINITA entre les ofites de les immediacions de la Pressa de Canyelles

PARADA 4. PRESSA DE CANYELLES, (termes municipals d´Estopanyà
i d´Os de Balaguer, comarques de la Ribagorça i de la Noguera). (Full 327).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar el recorregut cap a la propera
Pressa de Canyelles i cap a l´embassament del mateix nom. En menys de 1´5 Km
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arribarem a aquest indret, per on farem una nova aturada.
En aquest recorregut, inicialment hem anat trobant els materials esmentats a
l´aturada anterior. Tot i així, en arribar a la pressa sobre el Noguera Ribagorçana, s´han fet
força patents els afloraments de les roques carbonatades (ora calcàries i ora dolomítiques).
Aquestes roques pertanyen majoritàriament al Campanià. Es situen com les anteriors,
dintre de les Serres Marginals Pirinenques, situant-se probablement a l´extrem occidental
del Mantell de Sant Mamet – Serra de Montclús.
Aquestes roques donen lloc a un interessant estret, sobre el qual s´ha situat la
pressa. Aquest estret és un indret del Patrimoni Geològic, tant del de la comarca de la
Ribagorça com del de la Llitera. FOTOGRAFIES 3 i 4.
Per d´altra banda, cal fer esment d´un altre indret (no visible) del Patrimoni
Geològic. Es tracta d´un interessant sistema kàrstic, el qual es troba ubicat entre les
calcàries. Ocasionalment és accessible. Precisament, l´existència d´aquest complex kàrstic
ha produït (i encara produeix) innumerables problemes per emmagatzemar l´aigua en
aquesta pressa, ja que molt freqüentment hi ha pèrdues, per la qual cosa s´han tingut que
cimentar i enformigonar moltes de les cavitats.
Tot i això, algunes són encara accessibles, amb la permissió de l´empresa elèctrica
propietària de l´embassament.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 4
Un aspecte de la pressa de Canyelles, la qual es troba situada sobre el congost del mateix nom
Aflorament de les calcàries del Campanià
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FOTOGRAFIA 4. PARADA 4
Un altre aspecte de zona: el riu des de la pressa

PARADA 5. IMMEDIACIONS DEL DESPOBLAT DE BLANCAFORT,
(Blancafort, de l´antic terme municipal de Tragó de Noguera i actualment
del d´Os de Balaguer, comarca de la Noguera). (Full 327).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal passar a l´altra banda de la pressa, per tal
de seguir pel camí de terra que a la llarga es dirigeix cap al poble de Vilamajor. Aquest
camí es de terra i es troba en molt bones condicions. Seguint aquest camí, aviat arribarem a
les immediacions del despoblat de Blancafort. Prop d´ell farem una nova aturada, a uns 4
Km de la parada anterior, aproximadament.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials mesozoics del
Cretàcic Superior. Així, haurem trobat afloraments del Campanià i del Maastrichtià.
Primer haurem trobat afloraments carbonatats del Campanià, pels voltants de la pressa.
Després haurem trobat unes calcàries sorrenques del Maastrichtià i finalment els nivells de
lutites i gresos rogencs del Garumnià, que aquí corresponen al Maastrichtià Superior.
Aquests darrers son els materials que apareixen a l´indret de la parada, sobre els quals es
situa l´antiga població de Blancafort, a l´actualitat despoblada.
Per últim, cal dir que des d´aquest indret es pot gaudir d´una bona observació de
l´embassament de Canyelles.

PARADA 6 - CONDICIONAL. MINA DE MANGANÈS DE LA CREUETA,
(Alberola, de l´antic terme municipal de Tragó de Noguera i actualment del
d´Os de Balaguer, comarca de la Noguera). (Full 327).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar pel camí de terra que ens va
conduint cap a llevant, cap els Masos de Millà i cap a Vilamajor. Poc abans d´arribar al
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primer indret, es passarà per la Creueta, des d´on caldrà anar cap a ponent, cap a l´antiga
mina de manganès. En arribar-hi, farem una nova aturada, a uns 6 Km de l´anteriorment
realitzada.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats al
recorregut anterior. Així, ara en aquest indret hi ha un aflorament dels nivells carbonatats
del Maastrichtià.
En aquest indret hi va haver una mineta, en la qual s’aprofitaven unes
mineralitzacions de rebliment de cavitats d´origen kàrstic. Aquestes es troben entre les
calcàries cretàciques. Les mineralitzacions són fonamentalment de Mn – Fe; amb
presència dels següents minerals de manganès: PIROLUSITA, PSILOMELANA i
MANGANOCALCITA; així com dels següents minerals de ferro: GOETHITA (limonítica)
y HEMATITES (molt terrós). Amb tot, el mineral més abundant és la CALCITA.

PARADA 7 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DELS MASOS DE
MILLÀ, (Els Masos de Millà, terme municipal d´Àger, comarca de la
Noguera). (Full 327).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal retornar al camí que ens va conduint
cap als Masos de Millà i posteriorment cap a Vilamajor. Poc després de retrobar el camí,
veurem un trencall que surt per la dreta (el qual condueix cap al Sud, cap Alberola i cap
Os de Balaguer). Nosaltres continuarem cap a llevant. Després, en arribar a les
immediacions dels Masos de Millà, farem una nova aturada, a uns 5 – 6 Km de l´anterior.
En aquest recorregut hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a les
aturades anteriors. Així, haurem trobat els nivells de roques carbonatades del Cretàcic
Superior. Després, haurem trobat nivells rogencs que corresponen als materials del
Garumnià; els primers nivells corresponen al Maastrichtià (Cretàcic) i el darrers al
Tanetià (Paleocè).
Més endavant, prop de l´indret de la present aturada, es fan presents uns nivells
carbonatats de l´Eocè (concretament de l´Ilerdià). Aquests son ja els que es troben a
l´indret de l´aturada. Corresponen a la Formació Àger – Cadí, i es tracta de nivells de
calcàries molt riques en alveolines.

PARADA 8. CARRETERA A OS DE BALAGUER, (Tartareu, terme de
les Avellanes, comarca de la Noguera). (Full 327).
Des de la parada anterior, cal continuar pel camí, el qual ara s´aproxima a la
població de Vilamajor. Així, en uns 2 Km ens cal arribar a aquesta població. Després ens
caldrà continuar cap a llevant, cap a la propera carretera C – 12. Però, abans trobarem el
trencall que es dirigeix cap a Tartareu. Tot seguit, des d’aquest poble, cal seguir pel camí
que es dirigeix cap al Sud, tot anant cap a Os de Balaguer. En arribar a un petit congostet,
cal fer la present aturada, després d’un recorregut proper als 6 i encaix Km, des de la
parada anterior.
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En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials esmentats a
l´aturada anterior. Després, en aproximar-nos a Vilamajor, trobarem afloraments dels
materials carbonatats cretàcics. Finalment, en el recorregut cap a Tartareu, haurem tornat a
trobar afloraments dels materials triàsics del Keuper, fonamentalment amb nivells de
guixos, argiles i de roques subvolcàniques (les ofites).
Aquests són els materials que apareixen a l´indret de la present aturada. Aquests
materials es fan molt palesos a la bora de la carretera. I entre aquests materials es fa molt
palesa la presència d´AERINITA, entre les esquerdes de la roca. FOTOGRAFIA 5.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 8
Aflorament d´ofites (i d´AERINITA). Carretera de Tartareu a Os de Balaguer

PARADA 9 - CONDICIONAL. ANTIGA EXPLOTACIÓ DE CAOLINS DEL
RIU FARFANYA , (terme municipal d´Os de Balaguer, comarca de la
Noguera). (Full 327).
Des de la parada anterior, al seguir pel camí que es dirigeix cap al Sud, tot anant
cap a Os de Balaguer. Després de sobrepassar l’indret de la Salada, s´entrarà al terme
d´Os de Balaguer. Poc després caldrà fer la present aturada, després d’un recorregut
proper a 3 Km i escaig, des de la parada anterior.
En aquest recorregut, des de l’aturada anterior, s’han continuat trobant freqüents
afloraments del Triàsic Superior, del Keuper. Aquests afloraments es situen dintre del
Mantell de la Unitat de les serres Marginals. Fonamentalment, es troben constituïts per
nivells de guixos i d’argiles; així com per freqüents afloraments de roques ofítiques. Entre
aquestes roques es troben indicis d´AERINITA i d´EPIDOTA, entre altres minerals
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Un d’aquests afloraments es troba a l´indret de l´aturada, (de característiques
similars als de la parada anterior). Aquí es trobava una antiga explotació de CAOLINITA.
Aquesta es va originar a partir de l’alteració de les roques ofítiques esmentades
anteriorment.

PARADA 10 - CONDICIONAL. PLA DE SISQUELLA, (terme d´Os de
Balaguer, comarca de la Noguera). (Full 327).
Des de la parada anterior, cal continuar pel camí que es seguia abans, fina
arribar al poble d´Os de Balaguer. En arribar-hi, cal continuar cap al Sud, tot seguint el
camí que es dirigeix cap a Castelló de Farfanya, tot descendent pel Riu Farfanya, un dels
afluents del Segre prop de Menarguens. En arribar al Mas de la Boira, cal agafar el camí
que es dirigeix, per l’esquerra, cap al paratge de la Font de la Sisquella, tot remuntant el
Barranc del Pla. Poc abans d’arribar a l´esmentada font, es troba una antiga i fallida
explotació de caolí. En aquest indret, és on ens cal fer la present aturada, després d’un
recorregut proper als 10 Km, des de la parada anterior.
En tot aquest recorregut, s’han tallat en un principi els materials triàsics del
Keuper ja esmentats anteriorment. Més endavant, prop del Mas de la Boira, es comencen
a tallar uns nivells carbonatats, els quals pertanyen al Juràssic.
Precisament, aquests darrers materials, són els que es troben a l’índrid de
l’aturada. I, en aquest lloc, entre els s’observen unes mineralitzacions de rebliment de
cavitats càrstiques. Entre els minerals presents, cal fer esment dels següents: GOETHITA
(terrosa i limonítica), HEMATITES i CAOLINITA. També cal dir que aquest darrer
mineral és el va intentar d´explotar-se, sense gaire èxit. FOTOGRAFIA 6.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 10
Indici de Sisquella. Antiga explotació de CAOLINITA. Os de Balaguer. Fotografia del 2000

EN AQUEST INDRET FINALITZA L´ITINERARI
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APENDIX
TAULES D’EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÍMICS
UTILITZATS EN AQUEST RECORREGUT, PER LES
COMARQUES DE LA LLITERA I LA RIBAGORÇA
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 1,
Recorregut 5, pp 61 – 70

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I
MINERALÒGICA PER LA COMARCA DE LA
NOGUERA: DES D´OS DE BALAGUER A
VILANOVA DE LA SAL, LES AVELLANES,
FONTDEPOU I AL PORT D´ÀGER
Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ

ADVERTIMENTS PREVIS
Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si
es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En
cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS.
També cal tenir en conte que una part del recorregut final de l´itinerari, es
realitzarà per camins de terra, per la qual cosa caldrà prendre les degudes precaucions.
Cal tenir, com sempre, una cura molt especial de respecte a la natura, al llarg de
tot el recorregut de l´itinerari, i també fora d´ell.

BREU INTRODUCCIÓ
En aquesta ocasió, la totalitat del recorregut de l´itinerari es desenvoluparà per una
sola unitat geològica, pel Sistema Pirinenc (o més exactament per la seva Unitat Central
Sudpirenenca). Així, aquest recorregut, es discorrerà bàsicament per la Unitat de les
Serres Marginals. Començarà dintre d´aquesta unitat per les immediacions de la població
d´Os de Balaguer, per a finalitzar per les proximitats de la localitat d´Àger. En aquest
trajecte es trobaran fonamentalment afloraments dels materials mesozoics del Triàsic, del
Juràssic i del Cretàcic. I també afloraments dels terrenys cenozoics de l´Eocè. Uns i altres
es trobaran sovint recoberts per terrenys detrítics de l´Oligocè, del Pleistocè i de l´Holocè.
Per d´altra banda, el recorregut transitarà per una sola comarca, situada a les terres
de Lleida, concretament tot el trajecte s´efectuarà per la comarca de la Noguera, entre els
esmentats llocs d´Os de Balaguer i de Port d´Àger.

OBJECTIUS GENERALS D´AQUEST ITINERARI
En aquest itinerari, els objectius generals, que s´han d´aconseguir, es poden
concretar en els següents aspectes:
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1.- Estudi i reconeixement dels materials mesozoics (del Triàsic i del Cretàcic,
fonamentalment) i dels materials cenozoics (de l´Eocè) situats a les Serres Meridionals
Prepirinenques, i més concretament al Mantell de la Unitat de les Serres Marginals i del
Mantell de la Serra de sant Mamet – Serra de Monclús, que trobarem a diversos indrets, al
llarg d´aquest recorregut.
2.- Observació de l´estructura de les Serres Meridionals Prepirinenques, i de les
seves relacions properes amb la Depressió Geològica de l´Ebre (o més exactament, amb la
Zona de l´Avant-País Plegat), situada al Sud de l´itinerari. I també amb el Mantell del
Montsec, situat al Nord del recorregut.
3.- Estudi i descripció de diverses mineralitzacions situades al llarg del recorregut
de l´itinerari, entre les quals destacarem les mineralitzacions de minerals d´alumini,
relacionades amb rebliments de cavitats kàrstiques entre calcàries juràssiques, que veurem
per les immediacions d´Os de Balaguer.
4.- Visió d´algunes de les antigues explotacions relacionades amb les
mineralitzacions anteriors; i també de les explotacions d´altres materials.
5.- Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Geològic,
situats a la bora del recorregut d´aquest itinerari. Aquest és el cas des Sinclinal d´Àger que
veurem a la darrera aturada. Per on veurem també l´Anticlinal de la Serra de Montclús.
6.- Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Miner,
situats a la bora del recorregut d´aquest itinerari. Dintre d´aquest apartat, cal fer esment del
Forn de Calç situat per les proximitats d´os de Balaguer, però al terme de Balaguer.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
En relació amb aquest itinerari geològico-mineralògic, no existeixen gaires
antecedents bibliogràfics. Així, sols farem esment dels treballs nostres: MATA-PERELLÓ
(1991b, 2006, 2009 i 2012). Es tracta de diferents itineraris que discorren per aquestes
mateixes comarques, i en alguns casos pels mateixos indrets que el present, almenys en
alguns trams del seus recorreguts.
Per d´altra banda, també farem esment de dos treballs, de caràcter geològic
generalista, que corresponen a GUIMERA et altri (1992), i a RIBA et altri (1976). Ambdós
fan referència al conjunt de la geologia dels Països Catalans. Tanmateix, farem esment dels
treballs de l´IGME (1974a i 1974b), relatius al Mapa Metalogenético de España.
Pel que fa a les mineralitzacions situades en aquestes comarques, esmentarem el
treball de CALVO et altri (1988); així com de diversos treballs nostres; concretament dels
següents: MATA-PERELLÓ (1990a i 1991a). Tanmateix farem esment d´uns altres
treballs nostres, concretament de: MATA-PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (1989 i 1990).
Tots aquests treballs, i d´altres, figuraran esmentats, per ordre alfabètic, a l´apartat
dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.
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RECORREGUT DE L´ ITINERARI
El recorregut s´iniciarà i finalitzarà a la comarca de la Noguera- Així, començarà
per les proximitats d´Os de Balaguer, per os es faran les primeres aturades d´aquest
itinerari. I tot seguit, per la carretera local L – 910. El recorregut es dirigirà cap a la
carretera autonòmica C – 12. En arribar-hi, caldrà fer una fillola cap al terme de Balaguer,
per tal de fer una nova aturada a la bora de la carretera antiga.
Després, caldrà tornar enrere, per tal d´anar cap al Nord, seguint la carretera C –
12. En arribar al trencall del Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, ens
caldrà agafar-lo, arribant després prop de Vilanova de la Sal, per on farem una nova
aturada. Tot seguit, per la continuació de la carretera local LV – 9046, ens caldrà anar cap
al poble de les Avellanes. Aquí tornarem a trobar la carretera C – 12, per la qual ens caldrà
continuar cap el Nord, fent dues noves aturades prop del darrer poble esmentat.
Després, seguint per la carretera C – 12 arribarem al trencall de Vilamajor (que ens
quedarà a l´esquerra). Poc després, arribarem a Fontdepou i poc després al Port d´Àger,
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. Així, en aquest itinerari utilitzarem un sol
full, concretament el 327 (d´Os de Balaguer), ja que totes les aturades i els recorreguts es
troben dintre d´aquest full.
Així, les diferents aturades que formen part d´aquest recorregut geològic i miner,
son les següents:

PARADA 1 - CONDICIONAL. MINERALITZACIONS D¨ALUMINI DEL
PLA DE SISQUELLA, (terme municipal d´Os de Balaguer, comarca de la
Noguera). (Full 327).
Tot i que el recorregut de l´itinerari el començarem a la mateixa població d´Os de
Balaguer, ens caldrà sortir cap el Sud, tot descendent pel Riu Farfanya, un dels afluents
del Segre prop de Menarguens. En arribar al Mas de la Boira, cal agafar el camí que es
dirigeix, per l’esquerra, cap al paratge de la Font de la Sisquella, tot remuntant el Barranc
del Pla. Poc abans d’arribar a l´esmentada font, es troba una antiga i fallida explotació de
caolí. En aquest indret, és on ens cal fer la present aturada, després d’un recorregut
proper als 6 Km, des de la població d´Os de Balaguer.
En tot aquest recorregut, s’han tallat en un principi els materials triàsics del
Keuper. Més endavant, prop del Mas de la Boira, es comencen a tallar uns nivells
carbonatats, els quals pertanyen al Juràssic.
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Precisament, aquests darrers materials, són els que es troben a l’índrid de
l’aturada. I, en aquest lloc, entre els s’observen unes mineralitzacions de rebliment de
cavitats càrstiques. Entre els minerals presents, cal fer esment dels següents: GOETHITA
(terrosa i limonítica), HEMATITES i CAOLINITA. També cal dir que aquest darrer
mineral és el va intentar d´explotar-se, sense gaire èxit. FOTOGRAFIA 1.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 10
Indici de Sisquella. Antiga explotació de CAOLINITA. Os de Balaguer. Fotografia del 2000

PARADA 2 - CONDICIONAL. PEDRERA DELS VOLTANTS DEL
CIMENTITRI, (terme municipal d´Os de Balaguer, comarca de la Noguera).
(Full 327).
Després de fer l´aturada anterior, cal retornar cap el poble d´Os de Balaguer.
Després de travessar-lo, ens caldrà sortir per la carretera L – 910, però just a la sortida
trobarem per l´esquerra el vial que es dirigeix cap el Cementiri. Després de sobrepassarlo arribarem al turó on hi havia l´antiga pedrera. Aquí farem una nova aturada, a uns 6
Km de l´anterior.
En aquest trajecte, hem tornat a trobar els materials esmentats al recorregut cap a
la parada anterior. Així, haurem trobat afloraments dels materials carbonatats juràssics i
també dels Cretàcics. Més endavant haurem tornat a trobar afloraments dels materials
triàsics del Keuper i ocasionalment del Muschelkalk. Com en aquell cas, ens trobem dintre
de les Serres Marginals Pirinenques.
Així, ara en aquest indret, ens trobem davant d´afloraments dels materials
carbonatats triàsics del Muschelkalk. En aquest indret, aquests materials van ésser
explotats en una antiga pedrera (fonamentalment les roques calcàries, que són les
majoritàries), la qual es troba abandonada des de fa força temps i sense cap restauració.
Tot i així, la pedrera és poc perceptible. FOTOGRAFIA 2.
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FOTOGRAFIA 2. PARADA 2
Antiga explotació de les calcàries del Muschelkalk. Os de Balaguer

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3

Restes dels Forns de Calç

PARADA 3. CARRETERA C-12, FORNS DE CALÇ DE BALAGUER
(terme de Balaguer, comarca de la Noguera). (Full 327).
Des de la parada anterior, cal retornar a la carretera L – 910, portal d´anar cap a
llevant, cap a la C-12. En trobar-la, cal anar momentàniament cap al Sud, cap a la població
de Balaguer, tot fent una fillola. En arribar a les immediacions de l´antic Km 9´5, caldrà fer
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una nova aturada, al costat d´un tram antic de la carretera. Així, des de la parada anterior,
haurem realitzat un recorregut molt proper als 4´5 – 5 Km.
En aquest recorregut, hem trobat inicialment els materials esmentats a la parada
anterior. Tots aquests materials formen part del Mantell de la Unitat de les Serres
Marginals, del Sistema Pirinenc. En arribar a l´indret de l´aturada, es troben uns nivells
verticals, els quals formen part de l´encavalcament de la Unitat de la Serra de Sant Mamet,
per sobre dels terrenys de la làmina de la Serra de Mont-roig, queda al llevant d´on ara ens
trobem. En aquest indret es troba una antiga explotació dels materials carbonatats del
Cretàcic (en part coberts per terrenys detrítics de l´Oligocè). D´aquí, d´aquestes calcàries.
sortia la matèria prima per a uns forns de calç proper. Aquests forns formen part del
patrimoni miner, d´aquesta comarca. FOTOGRAFIA 3.

PARADA 4. IMMEDIACIONS DEL POBLE DE VILANOVA DE LA
SAL, (Vilanova de la Sal, terme de les Avellanes-Santa Linya, comarca de
la Noguera). (Full 327).
Des de la parada anterior, cal retornar al tram actual de la carretera C – 12, per tal
d´anar ara cap el Nord. Així, ens aproparem a l´indret on hi la cruïlla amb la carretereta
que es dirigeix cap el Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. Hi caldrà
anar, per tal de continuar després cap a les immediacions del poble de Vilanova de la Sal
(de les Avellanes o de Privà). No ens caldrà arribar-hi, això si: arribarerem a la
continuació de la carretera local LV – 9046, la qual condueix cap a les Avellanes. Aquí
farem una aturada, a uns 8 Km de
l´anterior.

FOTOGRAFIA 4. PARADA 3

Un aspecte del poljé de Vilanova de la Sal, des de la carretera a les Avellanes
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En aquest recorregut, entre la parada anterior, hem continuat trobant els materials
esmentats a l´aturada anterior. Tot i així, en apropar-nos al Monestir hem trobant
abundants afloraments dels materials triàsics. Aquests són els que apareixen a l´indret de la
present aturada, prop de Vilanova de les Avellanes. Tots aquests materials formen part del
Mantell de la Unitat de les Serres Marginals, del Sistema Pirinenc. I es situen prop
l´encavalcament de la Unitat de la Serra de Sant Mamet, per sobre dels terrenys de la
làmina de la Serra de Mont-roig, la qual queda al llevant d´on ara ens trobem.
Per d´altra banda, des d´aquest indret, mirant cap al Nord del poble, es pot veure un
interessant poljé. FOTOGRAFIES 4 i 5.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 4
Un aspecte del poljé, des de la carretera al Monestir de Bellpuig de les Avellanes
Al fons es pot veure la Serra de Mont-roig

PARADA 5. CARRETERA A ÀGER, CAPELLA DE SANT JORDI,
(Tartareu, terme de les Avellanes, comarca de la Noguera). (Full 327).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal anar cap el poble de les Avellanes,
després des d’aquí, cal seguir cap al Nord, ara per la carretera C-12. Poc després de
sobrepassar el poble, arribarem a les immediacions de la capella de Sant Jordi. Aquí
farem una nova aturada, a uns 3 Km del poble i a uns 10 de la parada anterior.
En aquest recorregut, haurem trobat sovint afloraments dels materials triàsics del
Keuper. Així, hem anat trobant afloraments dels materials carbonatats del Muschelkalk;
tot i que predominen els afloraments dels nivells de guixos i argiles, així com les roques
volcàniques subvolcàniques, les ofites. Sovint podríem trobar contactes mecànics entre
els guixos i les argiles amb les ofites, per intrusió d´aquestes darreres sobre els anteriors
materials triàsics del Keuper. Normalment no trobarem alteracions metasomàtiques als
nivells de guixos i argiles, per la intrusió de les ofites, les quals arriben a irrompre a les
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roques anteriors amb una temperatura força més elevada.
En canvi, en aquest aflorament la situació sembla ser del tot diferent. Entre les
ofites i els guixos triàsics observem un material blanc i de granulometria grollera.
També podem veure com el contacte entre l’ofita i la resta de materials no és un
superfície neta; en la zona interior de l’aflorament observem un bloc d’ofita de secció
el·líptica i separat de la resta del material subvolcànic per una estreta banda del material
blanc. Si ens aproximem a l’aflorament podrem veure com l’ofita que es troba en
contacte amb el material encaixant presenta un marge clar que sembla degut a la
interacció entre el magma toleític i el guix encaixant.
Així, en aquest aflorament, en aquest indret, molt En possiblement tenim un dels
pocs exemples de metasomatisme de contacte que podem estudiar en el marge
meridional dels Pirineus, produït entre les ofites i els materials sedimentaris del Keuper.
FOTOGRAFIA 6.

FOTOGRAFIA 6. PARADA 5
Aspecte del metasomatisme de contacte entre les ofites i els materials sedimentaris del Keuper.
Serres Marginals Pirinenques. Les Avellanes

PARADA 6 - CONDICIONAL. FONTDEPOU, (Fontdepou, terme
municipal d’Àger, comarca de la Noguera). (Full 327).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar cap amunt i cap al Nord,
seguint la carretera autonòmica C – 12. Aviat trobarem per l´esquerra el trencall de
Vilamajor i Tartareu. Després de sobrepassar-lo, ens caldrà continuar amunt. Així,
aviat arribarem a Fontdepou, en uns 7 Km, aproximadament. En arribar-hi, farem una
nova aturada, dintre d´aquest itinerari.
En aquest recorregut, fins arribar al trencall de Vilamajor, hem anat trobant
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afloraments dels materials triàsics del Keuper, com els que hem vist abans. Després,
començarem a trobar nivells carbonatats del Campanià i del Maastrichtià (en aquest
cas calcàries sorrenques i gresos). Finalment, prop de l´indret de l´aturada, haurem
vist nivells de calcolutites rogenques, les quals pertanyen al Garumnià, situant-se dintre
del Maastrichtià. Tots aquests materials tenen un cabussament cap al Sud i formen part
de l´Anticlinal de Montclús, el qual es troba situat dintre del Mantell de Sant Mamet.

PARADA 7. PORT D´AGER, (terme municipal d´Àger, comarca de la
Noguera). (Full 327).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar amunt per la carretera C –
12, anat cap a Àger. Així ens anirem apropant al Port d´Àger. En aquest indret farem
una nova aturada, la darrera d´aquest itinerari. La farem a uns 2 Km i escaig de la
parada anterior.
En aquest recorregut anirem ascendint pel flanc meridional de l´Anticlinal de
Montclús. Així, tots els materials que hem anat trobant cabusses cap al Sud. En aquest
recorregut, haurem trobat inicialment els materials del Garumnià (els primers del
Maastrichtià, del Cretàcic i els darrers de Tanetià, del Paleocè). Més endavant, per sobre
d´aquests, haurem trobat els nivells carbonatats de l´Eocè Inferior, de l´ilerdià. Així,
aquests són els materials que hi ha aquí a dalt del Port d´Àger, on som ara. Aquests
materials són calcàries amb alveolines, situant-se dintre de la Formació Àger – Cadí.

FOTOGRAFIA 7. PARADA 7
Un aspecte de la Vall d´Àger, des del Port d´Àger

És a dir, en aquest ascens, hem anat trobant el flanc meridional de l´Anticlinal de
Montclús. Aquest és continuació de l´Anticlinal de la Serra de Sant Mamet. El qual es
veu des d´aquí (tot i que sols veiem el seu flanc septentrional), situant-se a l´altra banda
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del Pallaresa. També, des d´aquest indret es veu fàcilment la Vall d´Àger, d´estructura
sinclinal, situada entre la Serra de Montclús (on ara som) i la Serra del Montsec.
Aquesta vall, igual que la serra on som, forma part del Mantell de Sant Mamet, mentre
que l´altra serra forma part del Mantell del Montsec, situada al nord; la qual encavalca al
primer mantell, tot i que no ho veiem.

EN AQUEST INDRET FINALITZA L´ITINERARI
______________________________________________________________
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 1,
Recorregut 6, pp 71– 82

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I
MINERALÒGICA PER LA COMARCA DE LA
NOGUERA: DES DEL PORT D´AGER I
FONTDEPOU CAP A SANT URBÀ, SANTA LINYA,
LES AVELLANES, VILANOVA DE LA SAL I A LA
SERRA DE MONT-ROIG
Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ

ADVERTIMENTS PREVIS
Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si
es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En
cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS.
També cal tenir en conte que una part del recorregut final de l’itinerari, es
realitzarà per camins de terra, per la qual cosa caldrà prendre les degudes precaucions,
En aquest itinerari, farem un llarg recorregut per camins de terra, primer entre la
carretera C – 12 i l´antic poble de Sant Urbà de Montclús; i després entre aquest i santa
Linya.
Cal tenir, com sempre, una cura molt especial de respecte a la natura, al llarg de
tot el recorregut de l’itinerari, i també fora d´ell.

BREU INTRODUCCIÓ
En aquesta ocasió, la totalitat del recorregut de l´itinerari es desenvoluparà per una
sola unitat geològica, pel Sistema Pirinenc (o més exactament per la seva Unitat Central
Sudpirenenca). Així, aquest recorregut, es discorrerà bàsicament per la Unitat de les Serres
Marginals i més concretament pel Mantell de la Serra de Sant Mamet. Començarà dintre
d´aquesta unitat per les immediacions de la població de Fontdepou, al Port d´Àger, per a
finalitzar a la Serra de Mont-roig, dintre de l´escata del mateix nom
En aquest trajecte es trobaran fonamentalment afloraments dels materials
mesozoics del Triàsic, del Juràssic i del Cretàcic. I també afloraments dels terrenys
cenozoics de l´Eocè. Uns i altres es trobaran sovint recoberts per terrenys detrítics de
l´Oligocè, del Pleistocè i de l´Holocè.
Per d´altra banda, el recorregut transitarà per una sola comarca, situada a les terres
de Lleida, concretament tot el trajecte s´efectuarà per la comarca de la Noguera, entre els
esmentats llocs del Port d´Àger i la Serra de Mont-roig.
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OBJECTIUS GENERALS D´AQUEST ITINERARI
En aquest itinerari, els objectius generals, que s´han d´aconseguir, es poden
concretar en els següents aspectes:
1.- Estudi i reconeixement dels materials mesozoics (del Triàsic i del Cretàcic,
fonamentalment) i dels materials cenozoics (de l´Eocè) situats a les Serres Meridionals
Prepirinenques, i més concretament a al Mantell de la Serra de Sant Mamet – Serra de
Monclús i a l´Escata de la Serra de Mont-roig del Mantell de la Unitat de les Serres
Marginals i del, que trobarem a diversos indrets, al llarg d´aquest recorregut.
2.- Observació de l´estructura de les Serres Meridionals Prepirinenques, i de les
seves relacions properes amb la Depressió Geològica de l´Ebre (o més exactament, amb la
Zona de l´Avant-País Plegat), situada al Sud de l´itinerari. I també amb el Mantell del
Montsec, situat al Nord del recorregut.
3.- Estudi i descripció de diverses mineralitzacions situades al llarg del recorregut
de l´itinerari, entre les quals destacarem:
3A) les mineralitzacions evaporítiques que trobarem entre els materials del Keuper i que
veurem prop de Vilanova de la Sal.
3B) les mineralitzacions de minerals d´alumini, relacionades amb rebliments de cavitats
kàrstiques entre calcàries cretàciques que veurem a la Serra de Mont-roig.
4.- Visió d´algunes de les antigues explotacions relacionades amb les
mineralitzacions anteriors; i també de les explotacions d´altres materials.
5.- Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Geològic,
situats a la bora del recorregut d´aquest itinerari. Aquest és el cas de l´antic poble de Sant
Urbà de Montclús.
6.- Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Miner,
situats a la bora del recorregut d´aquest itinerari. Dintre d´aquest apartat, cal fer esment de
les salines de Vilanova de la Sal, entre altres indrets.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
En relació amb aquest itinerari geològico-mineralògic, no existeixen gaires
antecedents bibliogràfics. Així, sols farem esment dels treballs nostres: MATA-PERELLÓ
(1991b, 2006, 2009, 2011 i 2012). Es tracta de diferents itineraris que discorren per
aquestes mateixes comarques, i en alguns casos pels mateixos indrets que el present,
almenys en alguns trams del seus recorreguts.
Per d´altra banda, també farem esment de dos treballs, de caràcter geològic
generalista, que corresponen a GUIMERA et altri (1992), i a RIBA et altri (1976). Ambdós
fan referència al conjunt de la geologia dels Països Catalans. Tanmateix, farem esment dels
treballs de l´IGME (1974a i 1974b), relatius al Mapa Metalogenético de España.
Pel que fa a les mineralitzacions situades en aquestes comarques, esmentarem el
treball de CALVO et altri (1988); així com de diversos treballs nostres; concretament dels
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següents: MATA-PERELLÓ (1990a i 1991a). Tanmateix farem esment d´uns altres
treballs nostres, concretament de: MATA-PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (1989 i 1990).
Tots aquests treballs, i d´altres, figuraran esmentats, per ordre alfabètic, a l´apartat
dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.

RECORREGUT DE L’ITINERARI
El recorregut de l’itinerari es situarà íntegrament dintre de la comarca de la
Noguera, iniciant-se al terme d´Àger, concretament al Port d´Àger, prop del poble de
Fontdepou, per on es faran les primeres aturades. Després, el recorregut continuarà per la
carretera C – 12 (anant cap al Sud, cap al poble de les Avellanes), fins trobar el trencall
d´on surt, per l´esquerra, un camí de terra que es dirigeix cap a l´antic poble de Sant Urbà
de Montclús, per on es farà una altra aturada en aquest poble totalment abandonat.
Després, seguint un camí de terra, el recorregut es dirigirà cap a Santa Linya, per
on es farà una nova aturada. Després, per la carretera LV – 9042, caldrà anar cap el poble
de Les Avellanes, des d´on s´anirà cap a Vilanova de la Sal, per una carretereta local. En
torn d´aquest poble es faran diverses aturades. I, finalment, el recorregut es dirigirà cap a la
Serra de Mont-roig, per on es faran les darreres aturades, finalitzant el recorregut.

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: 327
(dit d´Os de Balaguer) i 328 (o full d´Artesa de Segre). Tots dos mapes anteriors
pertanyen al "Mapa Topográfico Nacional" i han estat realitzats a l’escala 1:50.000 per part
de l´"Instituto Geográfico y Catastral".
Així, les diferents aturades que formen part d´aquest recorregut geològic i miner,
son les següents:

PARADA 1. PORT D´AGER, (terme municipal d´Àger, comarca de la
Noguera). (Full 327).
El recorregut d´aquest itinerari el començarem en aquest indret. al Port d´Àger,
situat sobre la carretera C – 12, entre les poblacions de Fontdepou (al Sud, cap a on
anirem després) i Àger, la capital municipal. Aquí farem la primera aturada.
El Port d´Àger es situa sobre l´Anticlinal de Montclús. Pujant des d´Àger es van
trobant afloraments dels materials cenozoics de l´Eocè, concretament de l´Ilerdià. I aquí,
dalt del cim es troben afloraments de les calcàries amb alveolines, les quals es situen
dintre de la Formació Àger – Cadí, de l´Ilerdià.
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És a dir, en aquest ascens, hem anat trobant el flanc septentrional de l´Anticlinal
de Montclús. Aquest és continuació de l´Anticlinal de la Serra de Sant Mamet. El qual
es veu des d´aquí (tot i que sols veiem el seu flanc septentrional), situant-se a l´altra
banda del Pallaresa. També, des d´aquest indret es veu fàcilment la Vall d´Àger,
d´estructura sinclinal, situada entre la Serra de Montclús (on ara som) i la Serra del
Montsec. Aquesta vall, igual que la serra on som, forma part del Mantell de Sant
Mamet, mentre que l´altra serra forma part del Mantell del Montsec, situada al nord; la
qual encavalca al primer mantell, tot i que no ho veiem. FOTOGRAFIA 1.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Un aspecte de la Vall d´Àger, des del Port d´Àger

Un bon indret per veure l´Anticlinal de la Serra de Sant Mamet, es troba molt
prop d´aquí (PARADA 1 – BIS), per les proximitats de l´antic poble de Cas. S´hi arriba
des del port, per un camí d´uns 4 Km. Aquest indret és també dalt de l´Anticlinal de
Montclús.

PARADA 2. IMMEDIACIONS DE FONTDEPOU, (terme municipal
d’Àger, comarca de la Noguera). (Full 327).
Després de fer l´aturada anterior, ens caldrà baixar cap al poble de Fontdepou,
on arribarem després de fer un trajecte d´uns 2 Km.
En aquest descens, primer trobarem les calcàries amb alveolines que hem vist
abans, de l´Eocè Inferior, de l´Ilerdià. Immediatament després, per sota, trobarem els
nivells de lutites, calcolutites i gresos ocasionals, de tonalitats roges, les quals pertanyen
a la Formació Tremp, del Garumnià: primer trobarem els nivells del Tanetià, del
Paleocè i després els del Maastrichtià, del Cretàcic
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i que el recorregut el començarem en aquest indret, en realitat ho farem a les
Avellanes, des d´on ens caldrà sortir per la carretera autonòmica C – 12, anant cap al
Nord (cap a Àger). Aviat trobarem per l´esquerra el trencall de Vilamajor i Tartareu.
Després de sobrepassar-lo, ens caldrà continuar amunt. Així, aviat arribarem a
Fontdepou, per on iniciarem el recorregut d´aquest itinerari. Aquests darrers són els
materials que trobarem a Fontdepou.

PARADA 3. ANTIC POBLE DE SANT URBÀ DE MONCLÚS, (Sant
Urbà de Montclús, terme municipal de les Avellanes i Santa Linya,
comarca de la Noguera). (Full 327).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal baixar cap el sud per la carretera C12, fins trobar per l´esquerra el camí de terra que condueix cap al vell poble de Sant
Urbà de Monclús. En arribar-hi, farem la darrera aturada, a uns 8 Km de l´anterior.
En aquest recorregut, inicialment hem anat trobant afloraments els materials
cretàcics esmentats a les aturada anterior. Així, en anat trobant afloraments de les
calcàries del Campanià, gresos i calcarenites del Maastrichtià; així com afloraments del
Garumnià (que per aquí pertanyen també al Maastrichtià). En arribar a les restes de
l´antic poble, trobarem els materials carbonatats cretàcics del Maastrichtià.

FOTOGRAFIA 2. PARADA 3
Un aspecte de la gran vall oberta darrera de l´esglèsia de Sant Urbà de Montclús.
Es poden veure les diaclases obertes sobre els nivells carbonatats del Maastrichtià

Aquestes calcàries formen penya-segats, entre els quals es troben les cases
enrunades del poble. Efectivament, el poble va quedar destruït per un terratrèmol al
segle XIV. En produir-se aquest, les calcàries es van desplaçar sobre nivells argilosos,
lliscant sobre elles, esquerdant-se i esfondrant-se sobre les cases del poble. Aquest
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lliscament es va veure afavorit pel fort cabussament de les calcàries cap el Nord. I
també per trobar-se molt diaclasades. Per d´altra banda, prop del poble hi ha importants
fractures de direcció NNW – SSE, la qual cosa va accelerar els moviments en produir-se
el terratrèmol.

PARADA 4. CARRETERA LV-9043, A L’ESTACIÓ DE SANTA LINYA,
Km 2´1, (Santa Linya, terme de les Avellanes-Santa Linya, comarca de la
Noguera). (Full 327).
Després de fer la parada anterior de la parada anterior, cal continuar per un camí de
terra, el qual es va dirigint cap el Sud, anant cap a Santa Linya. Així, passarem pels
voltants del Serrat Pedregós, arribant després a l´Espluga i a la Pleta de la Corona. Poc
després arribarem cap a les proximitats del Km 1 de la carretera LV – 9043 (la qual va des
del poble cap a la seva estació). En arribar a les immediacions del seu Km 2´1, cal fer la
present aturada, just després de recórrer uns 8 Km, des de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem estan desplaçant dintre del Mantell de la Serra de Sant
Mamet – Serra de Montclús, pel flanc meridional de l´Anticlinal de la Serra de Montclús.
Tot i això, haurem trobat diversos sinclinals i anticlinals. Tanmateix haurem trobat
nombroses fractures NNW – SSE i ENE – WSW. Per d´altra banda, hem trobat
fonamentalment afloraments dels materials cretàcics de les calcàries del Campanià.
Tanmateix prop del poble, haurem trobat calcàries amb alveolines de l´Ilerdià.
I, en aquest indret, on ara som, es pot veure l´encavalcament del Mantell de la
Serra de Sant Mamet – Serra de Montclús sobre la làmina de la Serra de Mont-roig,
situada al Sud. També es pot veure com els materials carbonatats mesozoics de la primera
unitat, es distribueixen tot formant el flanc meridional de l´Anticlinal de la Serra de
Montclús.

PARADA 5 - CONDICIONAL. LA ROCA NEGRA, (Santa Linya, terme de
les Avellanes - Santa Linya, comarca de la Noguera). (Full 328).
Des de la parada anterior, cal continuar per la ruta LV-9043, tot anant cap a
l´Estació dels FFCC. Per aquesta carretera cal anar fins al seu Km 5. Des taquí, cal
continuar cap al Sud, a peu, fins arribar a la Roca Negra. En aquest darrer indret, és on
ens cal fer la present aturada, després d’un recorregut proper als 3 km, des de la parada
anterior. Cal dir que a peu haurem recorregut uns 200 metres i escaig.
En aquest recorregut, hem entrat a la làmina de la Serra de Mont –roig, i hem
començat a trobar afloraments dels materials triàsics del Keuper: argiles, guixos i ofites.
Així, Pel que fa a l’indret de la parada, es troba un important aflorament de roques
ofítiques, entre les quals hi ha indicis de mineralitzacions d´AERINITA (una varietat
blavosa de la MONTMORILLONITA), així com de CEOLITES i de CAOLINITA. Cal dir
que tots aquests minerals s’han format a partir dels feldspats de les ofites.
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PARADA 6. IMMEDIACIONS DEL POBLE DE VILANOVA DE LA
SAL, (Vilanova de la Sal, terme de les Avellanes-Santa Linya, comarca de
la Noguera). (Full 327).
Després de fer l´aturada anterior, cal retornar enrere per la carretera LV – 9043,
arribant així a Santa Linya. Des d´aquí ens caldrà continuar per la carretera LV – 9042,
amb la finalitat d´arribar a les Avellanes. Tot seguit, des d´aquí, caldrà continuar per la
carretereta que es dirigeix cap al poble de Vilanova de la Sal, la continuació de la
carretera LV – 9046. Poc abans d´arribar-hi, després de trobar (per la dreta, segons anem)
la carretereta que ve del Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, farem una
nova aturada, a uns 12 – 13 Km de la parada anterior.
En aquest recorregut, ens haurem estat desplaçant prop del contacte entre el
Mantell de la Serra de Sant Mamet – Serra de Montclús i la làmina de la Serra de Montroig. Aquest contacte es realitza per encavalcament del primer sobre el segon. Això
s´haurà fet palès prop del Km 21`1 (per on hem fet la PARADA 4), pels voltants del poble
i per les proximitats del Km 4 de la carretera al poble de les Avellanes. Aquí, precisament
en aquest indret es poden veure verticalitzats uns nivells de calcàries, les quals formen part
de la primera unitat esmentada. Per d´altra banda, en aquest recorregut, hem trobat
afloraments de les calcàries cretàciques del Campanià, així com calcàries amb alveolines
eocenes, de l´Ilerdià, dintre de la primera unitat, la del Mantell de la Serra de Sant Mamet
– Serra de Montclús. Per d´altra banda, haurem trobat afloraments dels materials triàsics
del Keuper (amb argiles, guixos i ofites) i del Muschelkalk (amb calcàries i dolomies)
dintre de la segona unitat, la làmina de la Serra de Mont-roig, per on ara som. Per d´altra
banda, des d´aquest indret, mirant cap al Nord del poble de Vilanova de la Sal, es pot veure
un interessant poljé. FOTOGRAFIA 3.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 6
Un aspecte del poljé, des de la carretera al Monestir de Bellpuig de les Avellanes
Al fons es pot veure la Serra de Mont-roig
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PARADA 7. LES SALINES, (Vilanova de la Sal, Vilanova de les
Avellanes o Vilanova de Privà, terme municipal de les Avellanes – Santa
Linya, comarca de la Noguera). (Full 327).
Des de la parada anterior, cal continuar per la carretera local (la LV-9046), la qual
condueix cap a Vilanova de la Sal (de les Avellanes, o de Privà). Abans d´arribar al
poble, es troba el trencall procedent del Gerb, el qual ens arriba per la dreta. Més endavant,
en arribar al poble, cal continuar per una carretera de terra (la LV-9045), la qual condueix
cap a l´antiga Estació de la RENFE. Després d´uns 2´5 Km de recorregut per aquesta
"carretera", es troben les instal·lacions de les antigues Salines de Vilanova de la Sal. En
aquest indret, és on ens cal fer la present aturada, després d´un recorregut proper als 3´5
Km, efectuats des de l´aturada anterior.
En bona part d´aquest recorregut. es van trobant els nivells detrítics esmentats a la
parada anterior, concretament els afloraments triàsics del Keuper. Aquests afloraments es
troben constituïts per nivells de guixos i d´argiles rogenques, entre les quals es troben
abundants afloraments d´ofites. També haurem trobat afloraments dels nivells carbonatats
del Muschelkalk. Per d´altra banda, en tot moment haurem estat dintre la làmina de la
Serra de Mont-roig, on ens trobem ara també.
En aquest lloc, on fem la present aturada, hi ha unes antigues salines en les quals
s´aprofitava la sal obtinguda en evaporar-se les aigües estancades en unes basses. Les
aigües s’extreuen d´un pou; i més concretament d´un aqüífer enriquit en sal, en circular les
aigües per entre els materials del Keuper.. Així, en evaporar-se les aigües es formaven unes
eflorescències d´HALITA.
Fins fa poc les salines es trobaven abandonades i les herbes començaven a créixer
entre elles, i per tot arreu. Afortunadament, en aquests moments hi ha una entitat cultural
(´Associació Catalana de Lleure Formatiu “Asfalcó) que vetlla per la conservació i
restauració de les salines. FOTOGRAFIES 4, 5 i 6.

FOTOGRAFIA 4. PARADA 7

Les salines abans de les restauracions dutes a terme
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FOTOGRAFIA 5. PARADA 7

Les salines a l´actualitat. 2009

FOTOGRAFIA 6. PARADA 7
Un aspecte de les instal·lacions de les salines. La sènia horitzontal i la sènia vertical dedicades a
l´elevació de l´aigua salada del pou
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PARADA 8. BARRANC DE LA RIBERA, PER DE SOTA DE SANTA
MARGARIDA DE PRIVÀ, (Privà, terme municipal de les Avellanes –
Santa Linya, comarca de la Noguera). (Full 327).
Des de la parada anterior, cal continuar per la "carretera", la LV-9045, la qual
condueix cap a l´antiga Estació de la RENFE. En aquest recorregut, a menys de 1 km de la
parada anterior, caldrà efectuar la present aturada. Aquesta, la farem molt prop de l´antic
poble de Privà, el qual es troba al SE.
En tot aquest recorregut, s´han continuat tallant els materials triàsics del Keuper,
els quals es troben constituïts per nivells de guixos i d´argiles rogenques. Sovint, es tallen
nivells carbonatats mesozoics, que probablement pertanyen al Juràssic. Malgrat això, els
materials predominants són els corresponents a les ofites, les quals també pertanyen al
Keuper.. Aquestes roques es troben sovint molt alterades, per la caolinització produïda a
partir dels tectosilicats, la qual cosa provoca l´abundant presència de CAOLÍ.
També és freqüent de veure formacions fibroses-radiades blanques de CEOLITES
(que corresponen majoritàriament a l´ESCOLECITA). Per d´altra banda, també es troben
freqüents indicis de l´AERINITA. Aquests minerals, a l´igual que la caolinita, procedeixen
de la meteorització de les ofites.
Per altra banda, des d´aquest indret, i mirant cap a l´ESE, es poden veure els relleus
calcaris mesozoics (del Cretàcic i del Juràssic), que constitueixen la Serra de Mont--roig,
on anirem a la parada següent. Aquests darrers relleus formen part de la Làmina
d´Encavalcament de la Serra de Mont-roig-Sant Jordi. Finalment, cal dir que aquesta
làmina forma part de la Unitat dels Mantells de les Serres Marginals.

PARADA 9. AFLORAMENTS DE BAUXITES DEL COLL DE PORTA,
SERRA DEL MONT-ROIG, (Vilanova de la Sal, de les Avellanes, o de
Privà, terme de les Avellanes – Santa Linya, comarca de la Noguera). (Full
328).
Després de fer la parada anterior, cal retornar enrere fins a quasi arribar a prop de
Vilanova de la Sal. Però en trobar els cartells que assenyalen el recorregut cap a l´Ermita
de Montalegre, cal seguir-los fins arribar als peus de l´esmentada ermita. En un revolt
abans d´arribar-hi, es troba un camí per la dreta que s´encamina cap al Coll de Porta. Cal
continuar a peu per aquest camí fins arribar al coll. Prop d´ell és on es troben els
afloraments de bauxites, i és on ens cal fer la present aturada. Així, des de la parada
anterior, s´haurà fet un recorregut proper als 7 Km.
En tot aquest recorregut, des de Vilanova de la Sal fins als peus de l´Ermita de
Montalegre, es van trobant els materials del Triàsic Superior (del Keuper), amb freqüents
afloraments dels guixos i de les argiles; així també com de les ofites, esmentades a la
parada anterior. Per sobre dels materials anteriors es troben abundants afloraments dels
materials carbonatats del Juràssic.
Aquests nivells són també els que es troben al mateix Coll de Porta. Finalment, cal
dir que per sobre dels materials anteriors hi ha abundants afloraments dels nivells
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carbonatats del Cretàcic, el qual formen una cinglera. Pel que fa a l´indret de la parada, i
com ja s´ha dit hi afloren els nivells carbonatats del Juràssic. I, precisament sobre aquests
nivells és on es situen les formacions alumíniques.
Així, les bauxites reblen cavitats d´origen càrstic situades entre els nivells calcaris.
Entre els minerals que formen aquestes roques, es troben entre altres, la BOEHMITA i el
DIASPOR. També hi es present un mineraloid: l´ALUMOGEL; així com la CAOLINITA.
Per d´altra banda, amb els minerals alumínics anteriors, també són abundants els minerals
de ferro, especialment l´HEMATITES (que comunica un intens color rogenc a les
bauxites) i la GOETHITA (sempre terrosa i limonítica). Finalment, cal dir que sobre
aquestes mineralitzacions d´alumini, es van realitzar diverses cates, de cara al seu
reconeixement. Tot i així, cap d´aquestes cates va gaudir mai de cap mena d´importància,
tret de la científica.
Per d´altra banda, des d´aquest indret, es pot gaudir d´una immillorable posició
d´observació. FOTOGRAFIA 7.

FOTOGRAFIA 7. PARADA 9
Un aspecte de la Serra de Mont-roig (Fotografia del 2000)

Així, mirant cap a l´Est, es poden veure els interessants relleus del Turó de Sant
Salvador, per sobre del poble de Camarasa. I, mirant cap al Sud, es poden veure les
estructures de la Làmina d´Encavalcament de Llorenç de Montgai - Monteró, situat més al
Sud, i travessat pel Riu Segre; i també les estructures de la Làmina d´Encavalcament de la
Serra de Mont-roig - Sant Jordi, on ara ens trobem. I, també, mirant cap al Nord, es pot
veure la superposició del Mantell de Sant Mamet, per sobre de les estructures on ara som; i
fins i tot del Mantell del Montsec, per sobre de l´anterior. I, fins i tot, en dies molt clars,
encara es possible de veure, molt més enllà, el Mantell de Bóixols, i fins i tot els relleus que
formen part de la denominada Zona Axial Pirinenca.

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL PRESENT RECORREGUT
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