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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). Tot i això.en aquesta ocasió els recorreguts es
realitzaran per les comarques aragoneses de la Llitera,
Ribagorça, Somontano i Cinca Medio.
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 sisè 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
aragoneses anteriorment esmentades.
_________________________________________________________
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 6,
Recorregut 1, pp 5 – 16

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I
MINERALÒGICA PER LA COMARCA DE LA
LLITERA: DES DE BAELLS A SORITA, LA MORA I
A PERALTA DE LA SAL1
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.
Així, d’aquesta manera es circularà per un camí de terra, primer entre les poblacions de
Baells i Sorita i posteriorment entre les immediacions d´aquesta darrera i la de Peralta de
la Sal. 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 i finalitzarà a la
Depressió Geològica de l’Ebre (i més concretament a la seva Depressió Central), una
bona part del mateix discorrerà pel Sistema Pirinenc (o més exactament per la seva Unitat
Central Sud pirinenca); així com per la denominada Zona de l’avantpaís Plegat (de la
Depressió Geològica de l´Ebre),
El recorregut s’iniciarà a la població de Baells, per on es farà la primera aturada.
Tot seguit es dirigirà cap a Sorita,. Posteriorment, el recorregut es dirigirà cap a Peralta de
la Sal, sempre dintre del Sistema Pirinenc (o més exactament per la seva Unitat Central
Sud), fonamentalment per la Unitat de les Serres Marginals.
Per d’altra banda, el recorregut transitarà per una sola comarca, concretament per la
comarca aragonesa de la Llitera, des de principi a fi.

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.
12)
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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); així com dels 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 entre al llarg de tot el recorregut de l´itinerari.
2.- 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’avantpaís Plegat), situada al Sud del recorregut
3.- Estudi i reconeixement dels materials cenozoics (fonamentalment de l’oligocè),
postorogènics, que veurem dintre del recorregut, per diferents indrets. Així, veurem les
lutites i gresos de la "Formació Peralta", i als nivells detrítics de la "Formació Peralti-la"
i del "Conglomerats de Baells". Part d´aquests materials es situen dintre de la Zona de
l´Avant-País Plegat, de la Depressió Geològica de l’Ebre)
4.- Estudi i descripció de diverses mineralitzacions que anem trobant situades al
llarg del recorregut de l’itinerari.
5.- Visió d’algunes de les antigues explotacions relacionades amb les
mineralitzacions anteriors; i també de les explotacions que anem trobant.
6.- Observació dels impactes produïts per les explotacions anteriors i s’escau de les
restauracions dutes a terme.
7.- Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Geològic i
Miner, situats a la bora del recorregut d’aquest itinerari. Així, cal fer esment, dintre del
primer del paratge de lo Castellot, prop de Baells. Dintre del segon cal fer esment del Forn
de Calç del Castellot, entre altres indrets.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
En relació amb aquest itinerari geològico-mineralògic, existeixen diversos
antecedents bibliogràfics nostres (MATA-PERELLÓ: 1996, 1997, 1998, 2010a i 2010b).
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.
Les dues darreres referències corresponen a uns recorreguts complementaris al que ara
presentem.
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
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treball de CALVO et altri (1988); així com de diversos treballs nostres; concretament dels
següents: MATA-PERELLÓ (1985, 1990a, 1990b i 1991a). Tanmateix farem esment
d’uns altres treballs nostres, concretament de: MATA-PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ
(1989 i 1990).
Tots aquests treballs, i d’altres, figuraran esmentats, per ordre alfabètic, a l’apartat
dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.

RECORREGUT DE L´ ITINERARI
S’iniciarà a la comarca de la Llitera / Litera, prop de Baells, per on es farà la
primera aturada al Castellot. Després, el recorregut anirà cap a la localitat de Sorita, per on
es farà una nova aturada.
Després, el recorregut retornarà cap a les immediacions de Baells, per tal d´agafar
un camí que es dirigeix cap a les immediacions del Castell de la Mora i cap a Peralta de
la Sal, per on es faran les darreres aturades d´aquest itinerari.

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI
Com de costum, farem una sèrie de PARADES (o ESTACIONS). En elles farem
esment del terme municipal on es troben, així com del número del “Mapa Topográfico
Nacional (a escala 1:50.000, que indicarem entre parèntesi.
Així, ara utilitzarem els següents fulls: 288 (o de Fonz), 289 (o de Benavarri) i 326
(de Monzón). Així, la relació ordenada de les parades que veurem en el recorregut d’aquest
itinerari, és la següent:

PARADA 1. LO CASTELLOT, (terme municipal de Baells, comarca de la
Llitera / Litera). (Full 326).
El recorregut l’haurem iniciat al Coll de Saganta, des d´on farem un recorregut per
la carretera N-230 anant en direcció cap al Sud, cap a Baells, amb la finalitat d’agafar el
camí que condueix cap a Sortia. A uns 2 Km de Baells, ens caldrà agafar el camí que duu
cap al Castellot. En aquest indret farem la primera aturada, a uns 8 Km de la sortida.
En aquest recorregut, haurem trobat afloraments dels materials detrítics que reblen,
per una part els materials mesozoics i cenozoics de les Serres Meridionals Prepirinenques
(i més concretament al Mantell de la Unitat de les Serres Marginals) i per d´altra els
materials cenozoics de Zona de l´Avant-País Plegat, (de la Depressió Geològica de
l’Ebre). Aquests materials els haurem vist ja a la sortida al Coll de Saganta. Tot i així, en
aquest indret afloren uns materials detrítics, bretxes carbonatades, formades a partir dels
carbonatats mesozoics i cenozoics, ja que ens trobem a la vorera meridional del Mall
Blanc.
Aquests materials presenten un cabussament generalitzat cap al Sud, tot i que al
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cim de lo Castellot es fa força palès un suau sinclinal entre aquests materials detrítics.
Aquest sinclinal es fa més pales se l’observem des de la propera aturada.
Aquests materials, en erosionar-se, han donat lloc a una interessant forma: lo
Castellot, que forma part del Patrimoni Geològic de la comarca de Llitera / Litera i de tot
el conjunt de les terres de la província d´Huesca a la Franja. FOTOGRAFIA 1.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1

Un aspecte lateral de lo Castellot. Baells

PARADA 2. FORN DE CALÇ DE LO CASTELLOT, (terme municipal de
Baells, comarca de la Llitera / Litera). (Full 326).
Després de fer l’aturada anterior, cal fer un breu recorregut, de menys de 100
metres, per tal d’arribar a un antic Forn de Calç, per on farem una nova aturada. Aquest
indret, el trobarem lleugerament a llevant de la part alta de lo Castellot.
En aquest recorregut haurem anant trobant els materials que hem vist a l’aturada
anterior. Així, per arreu es fan paleses les bretxes carbonatades de les que hem parlat
anteriorment (i que constitueixen el relleu de lo Castellot). Aquestes bretxes, formen part
dels anomenats conglomerats de Baells.
Per d´altra banda, ara en arribar a l´indret de la parada, es pot veure com
s’aprofitaven els materials carbonatats que hem trobat per tot arreu, de cara a l’obtenció de
calç. Aquest forn, que es conserva en un relatiu bon estat, forma part del Patrimoni Miner
de la Comarca de la Llitera / Litera. FOTOGRAFIA 2.
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FOTOGRAFIA 2. PARADA 2

Un aspecte del forn de Calç de lo Castellot.
Per d’altra banda, des d’aquest lloc, mirant cap a lo Castellot, es fa palesa
l’estructura lleugerament sinclinal de la que hem parlat a la parada anterior.
FOTOGRAFIA 3.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 2
Lo Castellot des del Forn de Calç
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PARADA 3. POU DE GLAÇ DE SORITA, BARRANC DE GETSEMANÍ,
(Sorita, terme municipal de Baells, comarca de la Llitera / Litera). (Full 326).
Després de fer l´aturada anterior, cal retornar cap al poble de Baells. Després, des
d´aquest ens caldrà agafar el camí cap a Sorita, el qual passa pel costat de l’ermita de Sant
Toribi de Lièmana. Seguint el camí, s´arribarà a l´antic caseriu de Sorita. Des d´aquí,
caldrà anar cap el Barranc de Getsemaní per on es troba el Pou de Glaç / Pozo de Hielo,
seguint les indicacions. En arribar-hi, farem una nova aturada, a uns 20 – 25 minuts a peu,
des del caseriu. A uns 5 – 6 Km de Baells i a uns 10 Km des de la parada anteriorment
realitzada.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials detrítics
cenozoics, dels quals ja n’hem parlat al trajecte cap a la parada anterior. Així, haurem
trobat afloraments dels materials detrítics. Aquests materials són fonamentalment
oligocènics, postorogènics i es situen per sobre dels materials mesozoics i cenozoics de les
Serres Meridionals Prepirinenques (i més concretament al Mantell de la Unitat de les
Serres Marginals) i per d´altra els materials cenozoics de Zona de l´Avant-País Plegat, (de
la Depressió Geològica de l’Ebre).
Tot i això, en arribar a Sorita, es fan palesos uns nivells carbonatats, els quals
pertanyen al Campanià. Constitueixen el sector més occidental de la Serra de Sant Quillis /
San Qilez. Aquests nivells es situen al Nord de Sorita.
Per d´altra banda, a l´indret, per on farem la present aturada, afloren els nivells de
conglomerats (els denominats conglomerats de Baells). Així, el Barranc de Getsemaní, es
troba situat entre aquests materials. FOTOGRAFIA 4.

FOTOGRAFIA 4. PARADA 3
Un aspecte del Barranc de Getsemaní, obert entre els nivells dels denominats conglomerats de
Baells. FOTOGRAFIA extreta d´INTERNET, de DPH.
http://gps.huescalamagia.es/es/punto/barranco-de-getsemani-baells
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En aquest indret, al barranc acabat d´esmentar, hi ha uns interessants Pous de Glaç
/ Pozos de Hielo, propietat dels Padres Escolapios de Calassanç. Molt recentment ha estat
restaurat un d´ells. FOTOGRAFIA 5.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 3
Un dels Pous de Glaç de Sorita, recentment restaural
FOTOGRAFIA extreta d´INTERNET
http://habitantesdelanada.blogspot.com.es/2010/02/zuritabarranco-de-getsemani.html

Cal dir que en aquest indret, s’emmagatzemava la neu, premsant-la. Aquesta es
recollia en arribar els primers mesos de l´any, de cara a aprofitar-la durant l´estiu.

PARADA 4. IMMEDIACIONS DELTURÓ DEL CASTELL DE LA
MORA, (Quatrecorts / Cuatrocorz, terme municipal de Peralta de
Calassanç, comarca de la Llitera / Litera). (Full 326).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal retrocedir cap a Baells, des de Sorita.
Però, a mig camí, es trobarà el camí que condueix cap al Castell de la Mora i cap a Peralta
de la Sal, que ens caldrà agafar. Més endavant, es trobarà el trencall que condueix cap al
Castell de la Mora, que ens caldrà agafar. En arribar a les seves proximitats, farem una
nova aturada, a uns 6 – 7 Km de la parada anterior.
En aquest recorregut, ens hem estat desplaçant, fonamentalment entre els
afloraments detrítics dels Conglomerats de Baells, que ja hem trobat a les aturades
anteriors. Es tracta d´una nivells de conglomerats eminentment carbonatats, molt sovint
bretxiforms. Es tracta d´uns materials postorogènics, de l´Oligocè Superior (de transició
cap al Miocè). Aquests materials cobreixen als nivells mesozoics i cenozoics de les Serres
Marginals Pirinenques i tanmateix als materials de l´Eocè de Zona de l´Avant-País Plegat,
(de la Depressió Geològica de l’Ebre), com succeeix aquí on ara som. Així, en aquest lloc
afloren aquests nivells de conglomerats, per sota del Castell. FOTOGRAFIA 6.
11

FOTOGRAFIA 6. PARADA 4
El Castell de la mora, sobre els Conglomerats de Baells
FOTOGRAFIA extreta d´INTERNET
http://www.lalitera.org/portal_localweb/p_43_contenedor

PARADA 5. ENTRADA INFERIOR A LES SALINES DE PERALTA DE
LA SAL, (antic terme de Peralta de la Sal, i actualment del de Peralta de
Calassanç, comarca de la Llitera). (Full 326).
Des de la parada anterior, cal retornar a la cruïlla amb el camí procedent de
Baells, per tal de continuar cap al poble de Peralta de la Sal. En arribar al poble cal
dirigir-se cap a les salines. Poc abans d´arribar-hi, es trobarà un camí, pel qual ens
podem apropar a la part baixa de les mateixes. Es troben a menys de 1 Km del poble cap
a l´ENE. Així, des de la parada anterior haurem recorregut quasi uns 5 Km, per tal
d´arribar fins aquest indret.
Des de l´indret de la parada anterior, es van tallant inicialment els materials
detrítics de la Formació Baells. Més endavant, trobarem uns nivells de lutites i
calcolutites rogenques, molt sorrenques, amb abundants paleocanals. Aquests materials
pertanyen a la Formació Sariñena, de l´Oligocè, com els anteriors.
Tot i així, prop del poble, haurem trobat uns nivells de gresos i calcolutites, de
tonalitats rogenques de la Formació Peraltilla i per sota (més al Nord) els nivells de
lutites, gresos i calcolutites rogenques de la Formació Barbastro. Tots aquests materials
es troben replegats, formant part d´un anticlinal, encavalcant cap el Sud. I encavalcat pel
Nord, pels materials de la Formació Barbastro. Tots aquests materials ja es troben
dintre de la Zona de l´Avant-País Plegat, (de la Depressió Geològica de l’Ebre). Aquests
darrers materials són els que es troben a l´indret de l´aturada, per on es situen les
salines. Aquí, aquests nivells es troben vericalitzats, i formen part de l´Anticlinal
diapíric de Balaguer-Barbastre. Aquestes salines es troben prop d´uns naixements
d´aigües salades, les quals han circulat per entre els guixos propers, molt rics en clorur
sòdic. Aquests guixos pertanyen a la Formació Barbastro, tot i que els nivells del Keuper
(als quals havíem atribuït es troben molt propers. Per entre aquests nivells guixosos han
circulat aigües soterrànies. En fer-ho, han dissolt part de la sal disseminada entre els nivells
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d´argiles i dels esmentats guixos cenozoics. Posteriorment, aquestes aigües han sortit a la
superfície, i en evaporar-se han precipitat la sal. Així, el mineral més comú i pràcticament
l´únic a les salines és l´HALITA (sal comuna o sal gemma). FOTOGRAFIES 7 i 8.

FOTOGRAFIA 7. PARADA 5
Els nivells de la Formació Barbastro verticalitzats. Salines de Peralta de la Sal

FOTOGRAFIA 8. PARADA 5
Un aspecte del conjunt de les eres de les Salines de Peralta de la Sal
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Per d´altra banda, entre els afloraments dels materials de la Formació Barbastro,
també hi ha abundantíssim GUIX, com és natural. Al mateix temps, també hi ha presencia
d´altres sulfats de calci, com l´ANHIDRITA i l´HEMIHEDRITA. Així com d´altres
sulfats com l´EPSOMITA i l´HEXAHIDRITA, dos sulfats de magnesi.
Finalment, cal dir que com ja hem avançat a la parada anterior, tot aquest indret és
un punt molt interessant, tant del Patrimoni Geològic, com del propi Patrimoni Miner, per
la qual cosa cal protegir-lo adequadament. FOTOGRAFIA 9.

FOTOGRAFIA 9. PARADA 5
Cartell de l´entrada a les salines, advertint de la importància de paratge i de la seva necessària
conservació

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 / LITERA
TOPÒNIMS EN LES
VARIETATS DIALECTALS DE
LA ZONA

CALASSANÇ
CASTILLONROI
LLITERA
NATJÀ
PURROI DE LA SOLANA
RIBAGORÇA
VAL-DE-LLOU

TOPÒNIMS EN LENGUIA
CASTELLANA

CALASANZ
CASTILLONROY
LITERA
NACHA
PURROY DE LA SOLANA
RIBAGORZA
BALDELLOU
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 6,
Recorregut 2, pp 17 – 26

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I
MINERALÒGICA PER LES COMARQUES DE LA
LLITERA I DE LA RIBAGORÇA: DES DE
PERALTA DE LA SAL A GAVASSA I A PURROI DE
LA SOLANA2
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, el recorregut de l’itinerari s’iniciarà a la Depressió Geològica
de l’Ebre (i més concretament a la denominada Zona de l’avantpaís Plegat), una bona part
del recorregut de l´itinerari discorrerà pel Sistema Pirinenc (o més exactament per la seva
Unitat Central Sud pirinenca).
El recorregut s’iniciarà a la població de Peralta de la Sal, per on es farà la primera
aturada. Tot seguit es dirigirà cap a llevant, cap a les poblacions de Gabassa i Purroi de la
Solana, per on es faran diverses aturades. Aquests trams es faran dintre del Sistema
Pirinenc (o més exactament per la seva Unitat Central Sudpirinenca), fonamentalment per
la Unitat de les Serres Marginals.
Per d’altra banda, el recorregut transitarà en la seva major part per una sola
comarca, concretament per la comarca aragonesa de la Llitera, des de principi a fi. Tot i
així, es farà una fillola cap a Purroi de la Solana, dintre de la comarca de la Ribagorça.
2

En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los tiónicos en las modalidades dialectales
utilizadas en la zona. Sin embargo, al final (tras la bibliografía) se ha colocado un esquema de
equivalencias entre el nombre utilizado y el castellano, de uso común en Aragón. Así: VER:
APENDIX TAULA D´EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÓMICS DE LA ZONA (PAG.
12)
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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); així com dels 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 entre al llarg de tot el recorregut de l´itinerari.
2.- 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’avantpaís Plegat), situada al Sud del recorregut
3.- Estudi i reconeixement dels materials cenozoics (fonamentalment de l’oligocè),
postorogènics, que veurem dintre del recorregut, per diferents indrets. Així, veurem les
lutites i gresos de la "Formació Peralta", i als nivells detrítics de la "Formació Peraltilla"
i del "Conglomerats de Baells". Part d´aquests materials es situen dintre de la Zona de
l´Avant-País Plegat, de la Depressió Geològica de l’Ebre)
4.- Estudi i descripció de diverses mineralitzacions que anem trobant situades al
llarg del recorregut de l’itinerari.
4A) les mineralitzacions evaporítiques associades a la Formació Barbastre, de Peralta de
la Sal (Llitera).
4B) les mineralitzacions manganesíferes de rebliments de cavitats d´origen càrstic,
situades entre les calcàries cretàciques, i que es troben a les localitats de Gavassa i de
Purroi, dintre de les comarques de la Llitera (la primera) i de la Baixa Ribagorça (la
segona). Tot i en la primera localitat esmentada, part de la mineralització impregna un
conglomerats oligocènics i es relaciona amb una fractura que els travessa.
5.- Visió d´algunes de les antigues explotacions relacionades amb les
mineralitzacions anteriors; i també de les explotacions mes o menys actuals, com les
situades a Peralta de la Sal (en aquest cas sobre les salines abans esmentades).
6.- Observació dels impactes produïts per les explotacions anteriors i s’escau de les
restauracions dutes a terme.
7.- Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Geològic i
Miner, situats a la bora del recorregut d’aquest itinerari. Així, cal fer esment, dintre del
primer del paratge del Molí de Gavassa, prop d´aquest poble. Dintre del segon cal fer
esment de les Salines de Peralta de la Sal, entre altres indrets que anirem trobant en
aquest itinerari.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
En relació amb aquest itinerari geològico-mineralògic, existeixen diversos
antecedents bibliogràfics nostres (MATA-PERELLÓ: 1996, 1997, 1998, 2010a i 2010b).
També cal fer esment de MATA – PERELLÓ i VILALTELLA FARRÀS (2006). Es tracta
de diferents itineraris que discorren per aquestes mateixes comarques, i en alguns casos
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pels mateixos indrets que el present, almenys en alguns trams del seus recorreguts. Les
dues darreres referències corresponen a uns recorreguts complementaris al que ara
presentem.
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 (1985, 1990a, 1990b i 1991a). Tanmateix farem esment
d’uns altres treballs nostres, concretament de: MATA-PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ
(1989 i 1990).
Tots aquests treballs, i d’altres, figuraran esmentats, per ordre alfabètic, a l’apartat
dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.

RECORREGUT DE L´ ITINERARI
S’iniciarà a la comarca de la Llitera / Litera, per les immediacions de Peralta de la
Sal, per on es farà la primera aturada a les coneguda Salines de Peralta. Després, el
recorregut anirà cap a llevant, seguint la carretera A – 2216.
Així, s´anirà primer cap a Gavassa i després cap a Purroi de la Solana. En aquest
recorregut es faran diverses aturades, prop de les dues localitats esmentades.

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI
Com de costum, farem una sèrie de PARADES (o ESTACIONS). En elles farem
esment del terme municipal on es troben, així com del número del “Mapa Topográfico
Nacional (a escala 1:50.000, que indicarem entre parèntesi. Així, ara utilitzarem els dos
següents fulls: 288 (o de Fonz) i 326 (de Monzón).
Així, la relació ordenada de les parades que veurem en el recorregut d’aquest
itinerari, és la següent:

PARADA 1. ENTRADA INFERIOR A LES SALINES DE PERALTA DE
LA SAL, (antic terme de Peralta de la Sal, i actualment del de Peralta de
Calassanç, comarca de la Llitera). (Full 326).
Aquest recorregut, l´iniciarem per les immediacions del poble de Peralta de la
Sal. Concretament, ho farem a les conegudes Salines de Peralta de la Sal. Aquestes es
troben a menys de 1 Km del poble cap a l´ENE, des del qual s´hi accedeix directament.
Prop del poble haurem trobat uns nivells de gresos i calcolutites, de tonalitats
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rogenques de la Formació Peraltilla i per sota els nivells de lutites, gresos i calcolutites
rogenques de la Formació Barbastro. Tots aquests materials es troben replegats,
formant part d´un anticlinal, encavalcant cap el Sud. I encavalcat pel Nord, pels
materials de la Formació Barbastro. Tots aquests materials ja es troben dintre de la
Zona de l´Avant-País Plegat, (de la Depressió Geològica de l’Ebre). Aquests darrers
materials són els que es troben a l´indret de l´aturada, per on es situen les salines. Aquí,
aquests nivells es troben verticalitzats.
Aquestes salines es troben prop d´uns naixements d´aigües salades, les quals han
circulat per entre els guixos propers, molt rics en clorur sòdic. Aquests guixos pertanyen a
la Formació Barbastro, tot i que els nivells del Keuper (als quals havíem atribuït es troben
molt propers. Per entre aquests nivells guixosos han circulat aigües soterrànies. En fer-ho,
han dissolt part de la sal disseminada entre els nivells d´argiles i dels esmentats guixos
cenozoics. Posteriorment, aquestes aigües han sortit a la superfície, i en evaporar-se han
precipitat la sal. Així, el mineral més comú i pràcticament l´únic a les salines és l´HALITA
(sal comuna o sal gemma). FOTOGRAFIES 1 i 2.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Els nivells de la Formació Barbastro verticalitzats. Salines de Peralta de la Sal

Per d´altra banda, entre els afloraments dels materials de la Formació Barbastro,
també hi ha abundantíssim GUIX, com és natural. Al mateix temps, també hi ha presencia
d´altres sulfats de calci, com l´ANHIDRITA i l´HEMIHEDRITA. Així com d´altres
sulfats com l´EPSOMITA i l´HEXAHIDRITA, dos sulfats de magnesi.
Finalment, cal dir que com ja hem avançat a la parada anterior, tot aquest indret és
un punt molt interessant, tant del Patrimoni Geològic, com del propi Patrimoni Miner, per
la qual cosa cal protegir-lo adequadament.
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FOTOGRAFIA 8. PARADA 5
Un aspecte del conjunt de les eres de les Salines de Peralta de la Sal

PARADA 2. CARRETERA CAP A GAVASSA, ENFRONT DE L´ANTIC
MOLÍ DEL BARRANC DE LA PAUL, (de l´antic terme de Gavassa i
actualment del de Peralta de Calassanç, comarca de la Llitera). (Full 288).
Des de la parada anterior, cal anar cap a la carretera autonòmica A – 2216, per tal
d´anar cap el proper poble de Gavassa, al qual s´hi arribarà després de fer un recorregut
proper al 6 Km. En arribar-hi, cal fer un desplaçament a peu cap el Barranc de la Paul.
Aquí farem una nova aturada, a uns 7 Km de l´anterior.
En aquest recorregut, hem trobat afloraments dels materials que hem esmentat a
l´aturada anterior, concretament dels materials de la Formació Peralta i també els aquests
materials oligocènics ocres de la Formació Peraltilla. Aquests materials es troben dintre de
l´Avant-País Plegat. Tot i així, prop d´aquest indret (i aquí mateix) , haurem vist com
aquests materials són encavalcats per les calcàries cretàciques del Mantell de la Unitat de
les Serres Marginals, la qual cosa es fa força patent a la carretera, per sobre del poble.
Així, en aquest breu trajecte pels voltants del poble es van tallant els nivells
carbonatats del Cretàcic. Per d´altra banda, a la sortida del poble, es travessa un interessant
plec tombat de les calcàries cretàciques, que afloren a ambdues marges del Barranc de la
Paul. Aquestes calcàries es troben força tectonitzades, i s´observen alguns espills de falla,
situats a la mateixa bora de la carretera, per sobre de l’església de Gavassa.
Aquesta tectonització, forma part de l´encavalcament dels materials mesozoics, del
Mantell de la Unitat de les Serres Marginals, sobre els terrenys cenozoics de l´Avant-País
Plegat. Així, per sota del poble es fan palesos els materials ocres cenozoics de la Formació
Peraltilla; mentre que per d´amunt es veuen els mesozoics abans esmentats.
FOTOGRAFIA 3.
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FOTOGRAFIA 3. PARADA 2
Aspecte de l´aflorament de les calcàries cretàciques, d´un dels flancs de l´anticlinal

En relació a aquest indret, cal dir que constitueixen indret molt interessant del
nostre Patrimoni Geològic, per l´espectacularitat de l´indret. I tanmateix del Patrimoni
Natural, per la conjunció del riuet, de la vegetació i de les pròpies característiques
geològiques de tot el sector.

PARADA 3. MINA DE MANGANÈS DE SANTA TERESA, (de l´antic
terme de Gavassa i ara del de Peralta de Calassanç, comarca de la Llitera).
(Full 288).
Després de fer l´aturada anterior, cal retornar a la carretera A – 2216, per tal d´anar
cap a llevant. Poc després de deixar el poble, es trobarà un trencall per l´esquerra de la
carretera, que ens caldrà agafar, per tal d´anar a l´antiga Mina de Manganès de Santa
Teresa. El trencall es troba a uns 2´5 Km del poble, aproximadament, prop del Km 21,8 de
la carretera. Així, des de la parada anterior, haurem recorregut uns 3 Km.
Al principi del recorregut, haurem trobat afloraments dels materials carbonatats
que hem vist a la parada anterior. Tot i així, bona part d´aquest recorregut, s´efectua per
entre nivells de conglomerats oligocènics, els quals cobreixen als materials mesozoics del
Mantell de la Unitat de les Serres Marginals. Aquest conglomerats, també afloren ara a
l´indret on fem aquesta aturada, per on hi ha la mina. Aquests conglomerats són
postorogènics i són equivalents als coneguts Conglomerats de Baells.
Efectivament, els conglomerats es situen en torn de la mineralització, i aquesta es
troba entre aquests materials detrítics terciaris, tot cementant-los en part, i reblin esquerdes.
Tot i així, possiblement, la mineralització primària possiblement es troba entre les calcàries
del Cretàcic (recobertes aquí pels conglomerats postorogènics), havent estat removilitzada,
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passant als nivells detrítics oligocènics. Precisament, ben prop d´on ara som afloren
aquests materials mesozoics cretàcics, semblants als que tenen les cavitats kàrstiques que
contenen les mineralitzacions que veurem a Purroi.
Entre els minerals de manganès presents, cal fer esment de la PIROLUSITA, que
es presenta amb els altres òxids i carbonats de manganès, com PSILOMELANA,
RAMSDELLITA, TODOROGUITA y MANGANOCALCITA. Tanmateix hi ha
mineralitzacions de ferro, amb: GOETHITA (limonita) i HEMATITES. Entre altres
minerals presents, també cal fer esment de la CALCITA. FOTOGRAFIA 4.

FOTOGRAFIA 4. PARADA 3
Detall de la mineralització, entre els conglomerats oligocènics

PARADA 4. MINA DE MANGANÈS DE PURROI, (Purroi, pertany al
terme municipal de Benavarri, comarca de la Ribagorça). (Full 288).
Després de realitzar la parada anterior, cal retornar a la carretera autonòmica
aragonesa A – 2216. En trobar-la, convindrà continuar el nostre recorregut cap a llevant.
Així, en uns 6 Km arribarem al poble de Purroi. En arribar-hi, ens cal agafar la carretereta
que es dirigeix cap el poble vell, cap a lo Lloc. Ben aviat trobarem les restes d´una antiga
mineta, a uns 150 metres del començament de la carretera . Aquí farem una nova aturada, a
aproximadament a uns 6´5 Km de la prada anterior. Per d´altra banda, cal dir que en aquest
recorregut hem passat de la comarca de la Llitera a la de la Ribagorça, per on estem ara
situats.
Bona part d´aquest recorregut, s´efectua per entre nivells de conglomerats
oligocènics, els quals cobreixen als materials mesozoics del Mantell de la Unitat de les
Serres Marginals, dels quals hem parlat a les parades anteriors.
En aquest indret hi ha una antiga mineta, en la qual es van explotar unes bossades
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reblertes de minerals de manganès i de ferro. Com al cas de Natjà, es tracta d´una
interessant mineralització de rebliment de cavitats d´origen càrstic. Així, la mineralització,
de caràcter manganesífer i ferrífer que es troba situada entre els afloraments carbonatats
del Cretàcic. FOTOGRAFIA 5.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 4
Detall de la mina de manganès de Purroi

Entre els minerals de manganès presents a l´indici, cal parlar de la PIROLUSITA,
de la PSILOMELANA i de la MANGANITA. Per d´altra banda, el minerals de ferro
també hi són presents, amb GOETHITA (limonítica) i HEMATITES. Finalment, també
cal dir que la CALCITA també hi es present.

PARADA 5. POBLE VELL DE PURROI, (Purroi, pertany al terme
municipal de Benavarri, comarca de la Ribagorça). (Full 288).
Des de l´aturada anterior és possible arribar fins al poble de Purroi Vell, el qual es
troba situat dalt d´un turó. En arribar-hi, farem una nova aturada, després d´efectuar un
recorregut gairebé ascendent de poc més de 2 Km.
En aquest recorregut haurem estat transitant per entre els materials carbonatats
cretàcics, dels que hem parlat a la parada anterior. Aquests materials formen part del
Mantell de la Unitat de les Serres Marginals.
Des d´aquest indret, en arribar dal, es pot gaudir (tot mirant cap al Migdia) d´una
bona visió del que hem denominat Poljé de Castilló del Pla, el qual es troba situat entre
afloraments dels materials carbonatats mesozoics, fonamentalment del Cretàcic.
FOTOGRAFIA 6.
Per d´altra banda, mirant cap al Nord, es pot veure una molt be el Pas de Bon24

Rebei, format pel Ribagorçana en travessar el Montsec (el Mantell del Montsec), que des
d´aquí es fa força palès, tant el Montsec d´Ager com el Montsec d´Estall.

FOTOGRAFIA 6. PARADA 5

Un aspecte del Poljé de Purroi de la Solana

EN AQUEST INDRET FINALITZA L´ITINERARI
_____________________________________________________________
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RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I
MINERALÒGICA PER LA COMARCA DE LA
LLITERA: DES DE PERALTA DE LA SAL A
CALASSANÇ I CAP ALINS3
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.
Així, d’aquesta manera es circularà per un camí de terra, el qual ens conduirà cap a les
Salines de Calassanç. També cal esment del camí de Calassanz a Alins.
Cal tenir, com sempre, una cura molt especial de respecte a la natura, al llarg de
tot el recorregut de l’itinerari, i també fora d´ell.

BREU INTRODUCCIÓ
En aquesta ocasió, el recorregut de l’itinerari s’iniciarà a la Depressió Geològica
de l’Ebre (i més concretament a la denominada Zona de l’avantpaís Plegat), una bona part
del recorregut de l´itinerari discorrerà pel Sistema Pirinenc (o més exactament per la seva
Unitat Central Sud pirinenca).
El recorregut s’iniciarà a la població de Peralta de la Sal, per on es farà la primera
aturada. Tot seguit es dirigirà cap al Nord, per tal d´anar cap a Calassanç, aquest trajecte
es farà per la Unitat Central Sudpirinenca
Per d’altra banda, el recorregut transitarà en la seva major part per una sola
comarca, concretament per la comarca aragonesa de la Llitera, des de principi a fi.

3

En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los tiónicos en las modalidades dialectales
utilizadas en la zona. Sin embargo, al final (tras la bibliografía) se ha colocado un esquema de
equivalencias entre el nombre utilizado y el castellano, de uso común en Aragón. Así: VER:
APENDIX TAULA D´EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÓMICS DE LA ZONA (PAG.
12)
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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); així com dels 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 entre al llarg de tot el recorregut de l´itinerari.
2.- 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’avantpaís Plegat), situada a l´inici del recorregut
3.- Estudi i reconeixement dels materials cenozoics (fonamentalment de l’oligocè),
postorogènics, que veurem dintre del recorregut, per diferents indrets. Així, veurem les
lutites i gresos de la "Formació Peralta", i als nivells detrítics de la "Formació Peraltilla".
Part d´aquests materials es situen dintre de la Zona de l´Avant-País Plegat, de la Depressió
Geològica de l’Ebre)
4.- Estudi i descripció de diverses mineralitzacions que anem trobant situades al
llarg del recorregut de l’itinerari, com les mineralitzacions evaporítiques associades al
Keuper, de caràcter salí, que es troben fonamentalment a Calassanç (Llitera).
5.- Visió d´algunes de les antigues explotacions relacionades amb les
mineralitzacions anteriors; i també de les explotacions mes o menys actuals, com les
situades a Calassanç (en aquest cas sobre les salines abans esmentades).
6.- Observació dels impactes produïts per les explotacions anteriors i s’escau de les
restauracions dutes a terme.
7.- Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Geològic i
Miner, situats a la bora del recorregut d’aquest itinerari. Així, cal fer esment, dintre del
primer del paratge de la denominada Platja Fòssil, prop de Peralta de la Sal. Dintre del
segon cal fer esment de les Salines de Calassanç, entre altres indrets que anirem trobant en
aquest itinerari.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
En relació amb aquest itinerari geològico-mineralògic, existeixen diversos
antecedents bibliogràfics nostres (MATA-PERELLÓ: 1996, 1997, 1998, 2010a i 2010b).
També cal fer esment de MATA – PERELLÓ i VILALTELLA FARRÀS (2006). 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. Les
dues darreres referències corresponen a uns recorreguts complementaris al que ara
presentem.
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
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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 (1985, 1990a, 1990b i 1991a). Tanmateix farem esment
d’uns altres treballs nostres, concretament de: MATA-PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ
(1989 i 1990).
Tots aquests treballs, i d’altres, figuraran esmentats, per ordre alfabètic, a l’apartat
dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.

RECORREGUT DE L´ ITINERARI
S’iniciarà a la comarca de la Llitera / Litera, per les immediacions de Peralta de la
Sal, per on es farà la primera aturada a les conegudes Salines de Peralta. Després, el
recorregut es dirigirà cap el Nord, seguint la carretera HU – 9430, cap a Calassanç. Prop
d´aquest poble, es faran diverses aturades.
Posteriorment, per camins de terra, el recorregut es dirigirà cap al poblet d´Alins.
Per on es faran les darreres aturades d´aquest itinerari.

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI
Com de costum, farem una sèrie de PARADES (o ESTACIONS). En elles farem
esment del terme municipal on es troben, així com del número del “Mapa Topográfico
Nacional (a escala 1:50.000, que indicarem entre parèntesi. Així, ara utilitzarem els dos
següents fulls: 288 (o de Fonz) i 326 (de Monzón).
Així, la relació ordenada de les parades que veurem en el recorregut d’aquest
itinerari, és la següent:

PARADA 1. ENTRADA INFERIOR A LES SALINES DE PERALTA DE
LA SAL, (antic terme de Peralta de la Sal, i actualment del de Peralta de
Calassanç, comarca de la Llitera). (Full 326).
Aquest recorregut, l´iniciarem per les immediacions del poble de Peralta de la
Sal. Concretament, ho farem a les conegudes Salines de Peralta de la Sal. Aquestes es
troben a menys de 1 Km del poble cap a l´ENE, des del qual s´hi accedeix directament.
Prop del poble haurem trobat uns nivells de gresos i calcolutites, de tonalitats
rogenques de la Formació Peraltilla i per sota els nivells de lutites, gresos i calcolutites
rogenques de la Formació Barbastro. Tots aquests materials es troben replegats,
formant part d´un anticlinal, encavalcant cap el Sud. I encavalcat pel Nord, pels
materials de la Formació Barbastro. Tots aquests materials ja es troben dintre de la
Zona de l´Avant-País Plegat, (de la Depressió Geològica de l’Ebre). Aquests darrers
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materials són els que es troben a l´indret de l´aturada, per on es situen les salines. Aquí,
aquests nivells es troben verticalitzats.
Aquestes salines es troben prop d´uns naixements d´aigües salades, les quals han
circulat per entre els guixos propers, molt rics en clorur sòdic. Aquests guixos pertanyen a
la Formació Barbastro, tot i que els nivells del Keuper (als quals havíem atribuït es troben
molt propers. Per entre aquests nivells guixosos han circulat aigües soterrànies. En fer-ho,
han dissolt part de la sal disseminada entre els nivells d´argiles i dels esmentats guixos
cenozoics. Posteriorment, aquestes aigües han sortit a la superfície, i en evaporar-se han
precipitat la sal. Així, el mineral més comú i pràcticament l´únic a les salines és l´HALITA
(sal comuna o sal gemma). FOTOGRAFIES 1 i 2.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Els nivells de la Formació Barbastro verticalitzats. Salines de Peralta de la Sal

Per d´altra banda, entre els afloraments dels materials de la Formació Barbastro,
també hi ha abundantíssim GUIX, com és natural. Al mateix temps, també hi ha presencia
d´altres sulfats de calci, com l´ANHIDRITA i l´HEMIHEDRITA. Així com d´altres
sulfats com l´EPSOMITA i l´HEXAHIDRITA, dos sulfats de magnesi.
Finalment, cal dir que com ja hem avançat a la parada anterior, tot aquest indret és
un punt molt interessant, tant del Patrimoni Geològic, com del propi Patrimoni Miner, per
la qual cosa cal protegir-lo adequadament, vetllant per la seva conservació, especialment a
l´actualitat, després de quedar abandonades les activitats extractives de la sal comuna per
part de l´empresa PURASAL.
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FOTOGRAFIA 2. PARADA 1
Un aspecte del conjunt de les eres de les Salines de Peralta de la Sal

PARADA 2. PLATJA FÒSSIL, (Peralta de la Sal, terme municipal de
Peralta – Calassanç - Gavassa, comarca de la Litera / Llitera). (Full 326).
Després de realitzar la parada anterior, cal retornar al poble i a la carretera A –
2216, per tal d´anar cap a ponent. Així, ara es creurà el poble de Peralta de la Sal.
Després, ens caldrà sortir cap a Sanui, seguint la carretera A – 2215. Tot seguit
arribarem a l´indret on hi ha la Platja Fòssil. Aquesta es troba a un 100 metres a la dreta
de la carretera i a uns 4 Km, aproximadament, de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem trobat afloraments dels materials de la Depressió
Geològica de l´Ebre; concretament, hem vist els materials de la Formació Barbastro
(amb nivells de guixos i lutites) i tot seguit els de la Formació Peralta (amb nivells de
lutites roges i gresos) i els materials de la Formació Peraltilla (amb nivells de lutites
roges, gresos ocres i amb freqüents paleocanals). Aquests darrers materials pertanyen a
l´Oligocè i es troben replegats, formant un anticlinal encavalcant cap el Sud. En conjunt,
es troben dintre de l´Avant – País Plegat (com hem dit de la Depressió Geològica de
l´Ebre).
Aquests darrers materials (els de la formació Peraltilla) són els que apareixen a
l´indret de la present aturada. En aquest lloc apareixen uns nivells de gresos, força
inclinats, entre els quals es poden veure una bons exemples d´ondulitas o “ripple –
marks”; és a dir donen lloc a la superfície d´una platja fòssil. FOTOGRAFIA 3.
Evidentment, es tracta d´un bon exemple d´aquestes estructures sedimentaries.
Alhora constitueix un indret molt important (un bon LIG: Lloc d´Interès Geològic) del
Patrimoni Geològic de la comarca de la Llitera i del conjunt d´Aragó.

31

FOTOGRAFIA 3. PARADA 2

Un aspecte de la platja fòssil, situada sobre els afloraments dels gresos de l´Oligocè
(Formació Peraltilla). Peralta de la Sal

FOTOGRAFIA 4. PARADA 3

Un aspecte frontal del Pou de Gel / “Pozo de Chelo” de Calassanç
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PARADA 3. POU DE GEL / “POZO DE CHELO”, (Calassanç, terme
municipal de Peralta – Calassanç - Gavassa, comarca de la Litera / Llitera).
(Full 288).
Després de fer l´aturada anterior, cal continuar per la carretera A – 2215, fins trobar
(molt aviat) el trencall per la dreta que condueix cap el proper poble de Calassanç. Així,
ens caldrà agafar la carretera HU – 9430. En arribar al poble, cal continuar lleugerament
cap al Nord, anant cap a les salines. Poc abans d´arribar-hi, a uns 100 metres abans de ferho, trobarem per la dreta el Pozo de Chelo. En aquest indret, farem una nova aturada,
aproximadament a uns 4 Km de la realitzada anteriorment.
En aquest recorregut, hem anat trobant els materials esmentats a l´aturada anterior.
Tot i així, en arribar al poble, s´ha tornat a entrar al Mantell de la Unitat de les Serres
Marginals, on ara ens trobem. Així, ara ens trobem en uns afloraments dels materials
triàsics del Keuper, amb presència de nivells guixosos i argilosos.
En aquest indret, hi ha les restes d´un antic pou de gel. Aquí s’emmagatzemava la
neu recollida a l´hivern – inici de la primavera, la qual es premsava entre capes de pallar.
Posteriorment, a l´estiu se´n treia gel. Cal dir que aquest element es troba en bon estat de
conservació i assenyalat. És un element important del Patrimoni Miner de la comarca de
la Llitera. FOTOGRAFIA 5.

PARADA 4. SALINES DE CALASSANÇ, (Calassanç, terme municipal de
Peralta – Calassanç - Gavassa, comarca de la Litera / Llitera). (Full 288).
Després de fer l´aturada anterior, cal fer un breu recorregut, per tal d´anar cap a les
properes salines. Aquestes es troben a menys de 100 metres de la parada anterior, anant
lleugerament cap al NNE. de la parada anterior hi ha la possibilitat d´anar cap al proper
poble de Calassanç, si s´escau,
En aquest recorregut, s´han continuat trobant els materials que hem vist a l´aturada
anterior; és a dir: els nivells guixosos i argilosos del Triàsic Superior, del Keuper. Així, ens
continuem trobant dintre del Mantell de la Unitat de les Serres Marginals.
Per d´altra banda, cal dir que sovint, en circular les aigües per entre els materials
guixosos, han dissolt HALITA (la qual es trobava entre els guixos). Posteriorment, s´han
evaporat les aigües, i s´ha produït la precipitació d´aquest mineral. Aquestes aigües han
estat recollides en unes eres, per la qual cosa la sal s´ha pogut recollir.
Finalment, cal dir que aquestes salines són molt menys importants que les que hem
vist a la PARADA 1, a Peralta de la Sal. Per d´altra banda, a diferència d´aquelles,
aquestes si que es troben entre els materials triàsics del Keuper, que afloren per arreu per
sota dels materials carbonatats cretàcics, sobre els quals es troba bona part del poble de
Calassanç.
Aquest indret, a l´igual que l´anterior, es un punt important, tant del Patrimoni
Geològic com del Patrimoni Miner, sense arribar a la importància de les Salines de Peralta
de la Sal, que hem vist anteriorment. FOTOGRAFIES 6 i 7.
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FOTOGRAFIA 6. PARADA 4

Eres de les salines. Calassanç

FOTOGRAFIA 7. PARADA 4

Un aspecte del pou de les salines. Calassanç
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PARADA 5. BARRANC DE CALASSANÇ, (Calassanç, terme municipal
de Peralta – Calassanç - Gavassa, comarca de la Litera / Llitera). (Full
288).
Després d´efectuar la parada anterior, ens convindrà fer un petit recorregut a
peu, baixant pel Barranc de les Salines (el qual te poca pendent) que es dirigeix cap el
Sud. Així, després d´un recorregut aproximat de 1 Km, podem fer una nova aturada.
En fer aquest recorregut, hem estat transitant entre els materials mesozoics de la
Unitat del Mantell de les Serres Marginals. Primer haurem trobat els materials triàsics
del Keuper (argiles i guixos amb sal) i després haurem estat transitant entre els
afloraments dels materials carbonatats de les esmentades serres. Així, aquests materials
carbonatats també es troben a l´indret on som en aquesta parada.
Aquí, s´ha originat un congostet, en travessar les aigües del Barranc de
Calassanç, Aquest es troba situat entre les calcàries cretàciques acabades d´esmentar.
FOTOGRAFIA 8

FOTPGRAFIA 8. PARADA 5

Un aspecte de les salines, amb el congostet al fons.
Aquest congostet, tot i ésser molt curt, forma part del Patrimoni Geològic de la
comarca de la Llitera. Es tracta d´un interesant LIG (Lloc d´Interès Geològic).
També cal dir, que tots aquests materials mesozoics de la Unitat del Mantell de
les Serres Marginals encavalquen als materials que hem vist anteriorment (Formació
Peralta i Formació Peraltilla). Aquests materials cenozoics de l´Oligocè, es troben
dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre. Així, els materials mesozoics encavalquen
als cenozoics, replegant-los alhora, donant lloc a l´Avant País Plegat, del qual n´hem
parlat anteriorment. També cal dir que aquests materials carbonatats mesozoics s´han
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esllavissat sobre els del Keuper, en produir-se l´encavalcament. Aquests materials es
veuen replegat. FOTOGRAF. 9.

FOTOGRAIA 9. PARADA 5
Aspecte dels materials cretàcics replegats, per sobre de les salines. Calassanç

PARADA 6 - CONDICIONAL. BARRANC SALAT, (Alins, terme
municipal de Sanui - Alins, comarca de la Llitera). (Full 288).
Després de fer l´aturada anterior, cal retornar al poble i a la carretera HU –
9430, anant ara cap a ponent. A uns 2 Km del poble, trobarem un camí de terra, el qual
condueix cap a ponent, cap a la carretera que uneix Sanui i Alins (la HU – V – 9011.
En trobar-la, ens caldrà anar cap al poble d´Alins. En arribar-hi, ens caldrà anar cap
a llevant, per tal de baixar fins al Barranc de les Salines. Aquí farem la darrera
aturada, a uns 6- 7 Km de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem trobat els materials dels que n´hem parlat als
recorreguts anteriors. Després, haurem trobat afloraments dels nivells de guixos,
calcolutites i lutites de la Formació Barbastro. Finalment, a l´indret de l´aturada, hem
tornat a trobar els materials triàsics del keuper. És a dir, hem tornat a entrar dintre de
la Unitat del Mantell de les Serres Marginals Pirinenques, per on estem ara situatsAquí, entre els materials anteriors, es fa palès un aflorament de les ofites del
Keuper. Ocasionalment, es pot trobar AERINITA entre aquestes ofites.

EN AQUEST INDRET FINALITZA L´ITINERARI
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APENDIX
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 6
Recorregut 4, pp 39– 54

RECORREGUT GEOLÒGIC I MINER PER LES
COMARQUES ARAGONESES DE LA LLITERA,
DE LA RIBAGORÇA I DEL SOMONTANO I DE LA
LLITERA: DES DE SAGANTA A PURROI,
BENABARRI, ALER, AGUINALIU I CAP A
ÓLVENA4
Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ

ADVERTÈNCIES PRÈVIES
Com en altres recorreguts de RECONEIXEMENT GEOLÒGIC (o de
RECONEIXEMENT GEOLÒGIC I MINER), el recorregut es compondrà de diverses
PARADES. Tanmateix hi haurà algunes PARADES CONDICIONALS. D'acord amb les
característiques de la marxa es podrà prescindir d'aquestes últimes, si fos necessari.
D'altra banda, caldrà tenir en compte, en tot moment, especialment abans de començar
els recorreguts dels diferents trams, l'estat dels camins i carreteres, per on transitarà el
recorregut. Així, en aquest itinerari, es transitarà per camins de terra entre Aler i la
Teuleria de Aler.
Finalment, com ja fem en altres recorreguts similars, volem dir que cal tenir una cura
molt especial en el respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut de l'itinerari, i
també fora d'ell.

BREU INTRODUCCIÓ GEOLÒGICA
El recorregut del present es desenvoluparà per diferents zones ocupades pel Sistema
Pirinenc (o millor dit, dels Pirineus). Així, d'una manera més concreta, es pot dir que es
circularà fonamentalment pel que podríem anomenar com a Unitat Central
Sudpirinenca (que equival al que tradicionalment s'ha anomenat com Prepirineu
Meridional, tal com encara l'anomenen habitualment els geògrafs, naturalment en sentit
geogràfic). Tot i així, la totalitat del recorregut es desenvoluparà en bona part per les
zones més occidentals del Mantell del Montsec. Tanmateix, es circularà per la làmina
d´Ólvena en alguns dels darrers trams del recorregut de l´itinerari.
4

En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los tiónicos en las modalidades dialectales
utilizadas en la zona. Sin embargo, al final (tras la bibliografía) se ha colocado un esquema de
equivalencias entre el nombre utilizado y el castellano, de uso común en Aragón. Así: VER,
TAULA D´EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÓMICS DE LA ZONA (PAG. 16)
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Per d´altra banda, s'aniran trobant els materials mesozoics (del Triàsic, Juràssic i
Cretaci) i els cenozoics (del Paleocè, Eocè i Oligocè), que formen part dels diferents
mantells de corriment, que constitueixen aquesta subunitat geològica pirinenca,
especialment de l´esmentat Mantell del Montsec i en menys grau la làmina d´Ólvena.
També cal dir, que el recorregut del present itinerari, s'efectuarà exclusivament per les
terres aragoneses de les comarques de la Llitera, de la Ribagorça i del Somontano.

OBJECTIUS GENERALS D'AQUEST ITINERARI
En aquest itinerari, els objectius generals que s'han d'aconseguir, es poden concretar en
els següents aspectes:
1. Estudi i reconeixement dels materials mesozoics (del Triàsic, Juràssic i Cretaci) i dels
cenozoics (del Paleocè, Eocè i fonamentalment de l'Oligocè) situats a la Unitat Central
Sudpirinenca, que anirem trobant al llarg del recorregut de l'itinerari. Aquests materials
formen part del Mantell del Montsec i de la làmina d´Ólvena.
2. Observació de l'estructura de la Unitat Central Sudpirinenca que anirem trobant al
llarg del recorregut d'aquest itinerari. Així, el recorregut permetrà tallar el Mantell del
Montsec, entre Benavarri i Torres del Bisbe. Més endavant es tallarà també la làmina
d´Ólvena, entre l´embassament de Joaquin Costa i Ólvena.
3. Estudi i descripció d'algunes mineralitzacions, que anirem veient al llarg del
recorregut, especialment de les mineralitzacions salines. Les trobarem en els voltants
d´Aguinaliu, entre els afloraments dels materials triàsics del Keuper.
4. Visió d'algunes de les antigues explotacions relacionades amb les mineralitzacions
anteriors; i també d'altres explotacions que anirem trobant al llarg del recorregut, en què
no pararem.
5. Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Geològic que
anirem trobant al llarg del recorregut d'aquest itinerari.
6. Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Miner, que
anirem trobant al llarg del recorregut d'aquest itinerari. Entre aquests llocs, cal esmentar
la Teuleria de Aler.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
En relació amb aquest itinerari, existeixen diversos antecedents bibliogràfics nostres, de
MATA-PERELLÓ (1995, 1996 i 2002); també de MATA-PERELLÓ i MONTANÉ
GARCIA (2002 i 2004). Uns altre antecedent són els de MATA – PERELLÓ y
VILALTELLA FARRÀS (2007); així com MATA – PERELLÓ i SANZ – BALAGUÉ
(2014a, 2014b i 2014c). En general es tracta de diferents itineraris que discorren per
aquesta comarca i per les veïnes, en alguns casos pels mateixos llocs que el present,
almenys en alguns trams del seus recorreguts.
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D'altra banda, també farem esment de dos treballs, de caràcter geològic generalista, que
corresponen a GUIMERA et altri (1992) i RIBA et altri (1976). Tots dos fan referència
al conjunt de la geologia de Catalunya, fent una breu referència a les terres limítrofes de
la Ribagorça. També farem esment dels treballs de l'IGME (1972) relatiu al Mapa
Geològic d'Espanya (a escala 1: 200.000).
Pel que fa a les mineralitzacions que anirem trobant, farem esment del treball de
CALVO et altri (1988); així com diversos treballs nostres; concretament dels següents:
MATA-PERELLÓ (1987, 1990a, 1990b i 1990c). Així mateix, també farem esment
d'altres treballs nostres, com: MATA-PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (1989 i 1990).
Igualment farem esment dels treballs clàssics com: MAESTRE (1845) i MALLADA
(1881); així com diferents treballs de l'IGME (1974 i 1975).
Finalment, direm que tots aquests treballs (així com d'altres que ara no hem esmentat),
figuraran esmentats, per ordre alfabètic, en l'apartat dedicat a les REFERÈNCIES
BIBLIOGRÀFIQUES.

RECORREGUT DE L'ITINERARI
Aquest recorregut s'iniciarà a la voltants de població de Benavarri, des d'on es dirigirà
cap al ponent, amb la finalitat d'arribar a la població de Aler, en l'entorn s'efectuaran
diverses parades, en llocs molt interessants del Patrimoni miner.
Després d'això, el recorregut seguirà feia Torres del Bisbe, des d'on es continuarà per la
carretera N – 123, anant cap el Sud. Des d´aquesta carretera, caldrà fer una fillola per tal
d´anar cap a les Salines d´Aguinaliu. Després, es retornarà a la carretera nacional N –
123.
Així, s´arribarà a l´Embassament de Barasona – Joaquin Costa. Posteriorment, per
aquesta mateixa carretera s´arribarà a les immediacions d´Ólvena, deixant la comarca
de la Ribagorça i entrant a la del Somontano. En aquest darrer recorregut es faran
diverses aturades a l´Estret d´Ólvena i posteriorment a l´aiguabarreig del riu Éssera amb
el riu Cinca.

DESCRIPCIÓ DE L'ITINERARI
Com de costum, farem una sèrie de PARADES (o ESTACIONS), on es realitzaran
diverses explicacions al voltant de les característiques del lloc on es troba la PARADA.
D'altra banda, hi farem esment del terme municipal on es troben, així com del número
del "Mapa Topogràfic Nacional (a escala 1: 50.000, que indicarem entre parèntesis.
Així, ara utilitzarem només les fulles 250 (o de Graus), la 288 (de Fonz) i la 289 (o de
Benavarri).
Així, la relació ordenada de les parades que constitueixen el recorregut d'aquest
itinerari, és la següent:
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PARADA 1 - CONDICIONAL. COLL DE SAGANTA (termes de Baells i
d´Estopanyà, comarques de la Llitera i de la Ribagorça). (Full 327).
El recorregut del present itinerari s’inicia en aquest indret, a la vora de la carretera N230, tocant al Coll de Saganta. Aquest lloc es troba situat prop del poble de Saganta, de la
comarca de la Baixa Ribagorça.
En aquest indret apareixen els conglomerats postorogènics oligocènics (els anomenats
"Conglomerats de Baells"). Per d´altra banda, al mateix al Coll de Saganta apareixen
importants afloraments quaternaris, eminentment detrítics, que cobreixen als anteriorment
esmentats.
Des d´aquest coll, es pot gaudir d´una bona vista del Mantell del Montsec, el qual
constitueix els Montsecs d´Estall i d´Ager (així com del més llunyà Montsec de Rubies),
separats entre sí per l´Estret de Mont-rebei, per on els travessa el Noguera Ribagorçana.
També, i més allunyat es pot veure l´Estret de Terradets, per on travessa el Noguera
Pallaresa, tot separant els Montsecs d´Ager i de Rubies.
També, per sota del Mantell del Montsec, apareixen els relleus de Perpella i de Sabinòs,
els quals pertanyen al Mantell de la Unitat de les Serres Marginals.

PARADA 2. POLJÉ DE PURROI, (pertany a l’antic terme municipal de
Purroi de la Solana, que actualment es integrat al de Benavarri, comarca de
la Ribagorça). (Full 289).
Després de fer l´aturada anterior, ens cal agafar la carretera nacional N – 230, en el seu
sentit septentrional, anat cap a Benavarri. Així, passarem pel trencall del Mas Blanc i més
endavant pel de Castillo del Pla. Posteriorment, deixarem per la dreta els trencalls
d´Estopanyà i el de Pilzá. Finalment arribarem a Purroi. En arribar farem una nova
aturada, a uns 10 km de la parada anterior.
En aquest recorregut, primer hem trobat els materials detrítics que hem vist abans. Més
endavant, hem anat trobant els carbonatats cretàcics. Posteriorment, haurem trobat
afloraments de materials recents, del Pleistocè i de l´Holocè, a la bora de la carretera.
Aquest es troben fins quasi on som ara, tot i que hem tornat a trobar el materials
carbonatats cretàcics, els quals es situen al Mantell del Montsec, per on ara ens trobem
plenament situats.
Des d´aquest indret, mirant cap el Sud, es pot veure una extensa plana, amb el poblet de
Castillo del Pla al seu bell mig. Es tracta d´un interessant polixè, desenvolupat entre les
calcàries que afloren per tot arreu, envoltant el pla. Així, els materials recents (de l´Holocè,
fonamentalment, són els que es situen al bell mig del poljè, per on es fan molt ostensibles
les turbes. FOTOGRAFIA 1
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FOTOGRAFIA 1. PARADA 2
Un aspecte del Poljé de Purroi o Poljé de Castilló del Pla

PARADA 3 - CONDICIONAL. MINA DE MANGANÈS DE PURROI,
(Purroi, pertany a l’antic terme municipal de Purroi de la Solana, ara
integrat al de Benavarri, comarca de la Ribagorça). (Full 288).
Des de l´aturada anterior cal continuar per la carretera N – 230, anant per ella cap al
Nord. Així arribarem a Purroi de la Solana. En arribar-hi, caldrà agafar
momentàniament la carretera A – 2216, però ben aviat trobarem el trencall de la
carretera que puja al poble vell. A uns 150 m de la cruïlla, caldrà fer una nova aturada, a
uns 2 Km de la parada anterior. Per tal d´arribar a la mina, caldrà fer a peu, uns 100 m.
En aquest recorregut hem anat trobant els materials carbonatats cretàcics que formen
part del Mantell de la Unitat de les Serres Marginals, pel qual hem anat circulant, quasi
des de la PARADA 2, a Natjà. Tot i així, en començar a baixar cap a Purroi, ens haurem
trobat una ampla i extensa depressió, situada entre els afloraments carbonatats. Es tracta
del poljé de Castilló del Pla, del que hem parlat a la parada anterior.
En aquest indret hi ha una antiga mineta, en la qual es van explotar unes bossades
reblertes de minerals de manganès i de ferro. Com al cas de Natjà, es tracta d´una
interessant mineralització de rebliment de cavitats d´origen càrstic. Així, la mineralització,
de caràcter manganesífer i ferrífer que es troba situada entre els afloraments carbonatats
del Cretàcic. FOTOGRAFIA 2
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FOTOGRAFIA 2. PARADA 3
Aspecte de l´entrada a la mina de manganès de Purroi, entre les calcàries cretàciques

PARADA 4. POBLE VELL DE PURROI, LO LLOC, (Purroi, pertany a
l’antic terme municipal de Purroi de la Solana, que actualment es integrat al
de Benavarri, comarca de la Ribagorça). (Full 288).
Des de l´aturada anterior és possible arribar fins al poble de Purroi Vell (conegut com a lo
Lloc), el qual es troba situat dalt d´un turó. En arribar-hi, farem una nova aturada, després
d´efectuar un recorregut gairebé ascendent de poc més de 2 Km.
En aquest recorregut haurem estat transitant per entre els materials carbonatats cretàcics,
dels que hem parlat a la parada anterior. Aquests materials formen part del Mantell de la
Unitat de les Serres Marginals.
Des d´aquest indret, en arribar dal, es pot gaudir (tot mirant cap al Migdia) d´una bona
visió del que hem denominat Poljé de Castilló del Pla, el qual es troba situat entre
afloraments dels materials carbonatats mesozoics, fonamentalment del Cretàcic. Per d´altra
banda, mirant cap al Nord, es pot veure una molt be el Pas de Bon-Rebei, format pel
Ribagorçana en travessar el Montsec (el Mantell del Montsec), que des d´aquí es fa força
palès, tant el Montsec d´Ager com el Montsec d´Estall.

PARADA 4. TEULERIA D´ALER, (Aler, terme municipal de Benavarri,
comarca de la Ribagorza). (Full 288).
Després de fer l´aturada anterior, cal retornar de nou a la carretera N – 230, per
tal de continuar cap el Nord, amb la finalitat d´arribar a la població de Benavarri, la
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capital històrica de la Ribagorça. Després, caldrà continuar per la carretera N – 123, per
la qual es continuarà cap a ponent. Així, en trobar el trencall d´Aler, per l´esquerra, ens
caldrà agafar-lo. Tot just, també trobarem prop de la cruïlla un camí de terra. Per aquest
camí, en uns 2 Km arribarem al paratge per on havia una antiga teuleria. Aquí farem una
nova parada, a uns 10 Km de l´anterior, aproximadament.
En aquest recorregut, haurem trobat afloraments dels materials detrítics cenozoics de
l´Oligocè. Aquests materials cobreixen als nivells carbonatats cretàcics del Mantell del
Montsec, que aquí es quasi imperceptible; tot i això es fa palès en alguns indrets propers
com al barranc del Molí, per sota del poble d´Aler. Per d´altra banda, en aquest
recorregut des de Purroi, hem trobat algunes explotacions dels materials detrítics, com
prop de la cruïlla de la carretera N – 230, amb la que es dirigeix cap a Caladrons
En arribar al lloc on efectuarem la present aturada, pot observar-se un interessant
element patrimonial, en part ocult entre la vegetació. Tot i això es troba en un relatiu
bon estat de conservació, essent un important element del nostre Patrimoni Miner.
FOTOGRAFIA 3.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 4
Un aspecte de la Teuleria de Aler

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

PARADA 5 – CONDICIONAL . FORNS DE CALÇ DE PUIGVERD,
(Puigverd, terme de Benavarri, comarca de la Ribagorça). (Full 288).
Després d'efectuar la parada anterior, cal retornar cap al encreuament de Aler. Aquí,
hi haurà la caldrà travessar la nova carretera N-123, per seguir pel seu vell traçat, que
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condueix directament fins al poble de Torres del Bisbe. Per aquesta carretera, en uns 2
Km arribarem a la cruïlla del camí que condueix al proper caseriu de Puiverd /
Puigverd. Així, caldrà prendre aquest camí, passant gairebé al principi del mateix per
uns antics forns de calç. En aquest indret farem una nova aturada. Així, haurem
recorregut poc més de 3 Km.
En aquest recorregut, hem anat trobant els materials que ja hem trobat en l'anterior
recorregut, és a dir els materials detrítics oligocènics que cobreixen els carbonatats
cretàcics del Mantell del Montsec, com en el cas de la parada anterior, molt esmorteït.
Ara, en arribar al lloc de la parada us haurem trobat amb un interessant conjunt de
forns de calç. Així, dues d'elles es troben en bones condicions, mentre que un tercer
element es troba bastant deteriorat. Val a dir, que aquests forns de calç o escales
formen part del nostre Patrimoni Miner. FOTOGRAFIA 4.

FOTOGRAFIA 4. PARADA 5
Dos dels antics forns de calç d´Aler – Puiverd / Puigverd

PARADA 6. SALINES D´AGUINALIU, (Aguinaliu, terme municipal de
Graus, comarca de la Ribagorça). (Full 288).
Finalment, després d'efectuar la parada anterior, cal fer un llarg recorregut. Primer cal
arribar a Torres del Bisbe, per la vella carretera N-123. Aquí, s'incidirà en el nou traçat
de la carretera. Seguint–la, en direcció cap a Barbastro, a uns 3´5 Km del darrer poble,
trobarem el trencall cap el poble d´Aguinaliu, per una carretera que es dirigeix cap el
Sud, la HU – V- 9581. En agafar-la, a poc més d´e 1Km, trobarem per l´esquerra, el
trencall que va a les Salines de Aguinaliu, on farem una nova aturada, a uns 8 Km de la
darrerament realitzada. També, cal dir que en aquest tram del recorregut de l´itinerari,
hem passat de la Ribagorça Oriental a la Ribagorça occidental, on som ara.
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En aquest recorregut hem anat trobant els materials esmentats anteriorment. També hem
trobat algunes explotacions d'àrids, com la situada prop de Torres del Bisbe (abans
d'arribar al poble) o la que es trobava a la carretera a Aguinaliu, en sobrepassar el
barranc de Sarrou. Després, en arribar al lloc de la parada, haurem trobat els
afloraments triàsics del Keuper, amb presència de nivells argilosos i guixencs.
Precisament, en relació amb aquests materials s'han originat surgències d'aigües salades,
que han estat aprofitades en unes antigues salines. Això és degut al contingut en
HALITA que tenen els guixos del Keuper.
Aquestes salines malgrat el seu deficient estat de conservació constitueixen un element
molt important del Patrimoni Miner de la Ribagorça. No obstant això, l'element més ben
conservat de tot el conjunt és el corresponent a la bassa d'emmagatzematge de l'aigua
salada. FOTOGRAFIA 5.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 6.
Un aspecte de la bassa on es recollien les aigües salades. Posteriorment, aquestes erer
distribuïdes per les diferents eres

Pel que fa a les eres de les salines, cal dir que es troben cobertes de vegetació. I pel que
correspon a l'edifici d'emmagatzematge de la sal extreta, cal dir que presenta un avançat
estat de deteriorament, amenaçant ruïna imminent.

PARADA 7. CARRETERA A LA PUEBLA DE CASTRO, (terme
municipal de la Puebla de Castro / a Pobla de Castre, comarca de la
Ribagorça). (Full 288).
Després d'efectuar la parada anterior, cal retornar cap a la carretera nacional N – 123,
per tal de seguir cap a ponent. Més endavant, després de circular pels voltants de
l´embassament de Barasona – Joaquin Costa, s´arribarà a l´indret d'on surt la carretera
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local que es dirigeix cap a la Pobla de Castro, que caldrà prendre per efectuar una nova
parada al mateix encreuament. Així, des de la parada anterior, haurem efectuat un
recorregut molt proper als 6´5 Km, per tal d´arribar fins aquí.
En aquest recorregut, inicialment hem anat trobant els materials detrítics. Així, haurem
vist terrenys eocènics amb gresos, calcolutites i conglomerats, coberts sovint per
terrenys detrítics del Pleistocè i de l´Holocè. Aquests materials cobreixen als mesozoics
que formen part del Mantell del Montsec, per sobre del qual hem fet bona part del
recorregut. Després, en arribar a les immediacions de la presa, haurem travessat
l´encavalcament d´aquest mantell sobre el Mantell de les Serres Marginals, en concret
sobre la làmina d´Ólvena, on ens trobem ara situats en aquesta aturada.
Des d'aquest lloc, es pot observar l'estret d´Ólvena, amb unes interessants formes
d'erosió desenvolupades per l'aigua sobre els materials carbonatats mesozoics.
FOTOGRAFIA 6.

FOTOGRAFIA 6. PARADA 7.
Aspecte de l'estret d´Ólvena, sota la carretera a la Puebla de Castro, el pont es veu.
A la part baixa de la fotografia es poden veure interessants formes d'erosió desenvolupades per
l'aigua a les calcàries mesozoiques.

PARADA 8. CARRETERA N – 123. IMMEDIACIONS DEL PONT
MEDIEVAL (Km. 18´6), (terme municipal de la Puebla de Castro / a
Pobla de Castre, comarca de la Ribagorça). (Full 288).
Després d'efectuar la parada anterior, cal seguir per la carretera nacional N-123, en
direcció cap a Barbastro. En arribar a les immediacions del Km 18 – 18´6, podem
efectuar una nova aturada. Aquesta la farem en un lloc on es pot aturar fàcilment, prop
d´on hi ha un interessant pot medieval que sobrepassa el riu Éssera. Així, des de la
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parada anterior, haurem efectuat un curt recorregut, molt proper als 2 – 2´5 Km, per tal
d´arribar fins aquí.

FOTOGRAFIA 7. PARADA 8.

Un altre punt de l'Estret d´Ólvena.
Es poden veure les calcàries mesozoiques travessades pel riu Éssera

FOTOGRAFIA 8. PARADA 8
El Pont Medieval sobre el riu Éssera
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En aquest recorregut hem passat pel davant de la Central Elèctrica Subterrània. Així,
hem passat per indrets de gran bellesa. Tot i així, l´aturada la podíem fer més amunt a la
sortida d´un túnel.
En qualsevol cas, al llarg d'aquest recorregut hem anat trobant els materials esmentats a
la parada anterior. Aquests formen part de la lamina de Naval pertanyent al Mantell de
les Serres Marginals. D'altra banda, poc després de fer aquest recorregut, haurem vist
un interessant sinclinal pinçat. Aquest es troba al costat esquerra de la carretera, en
sentit descendent.
Des d´aquest indret, es pot gaudir d´una bona visió de l´estret d´Ólvena, per on discorre
el riu Éssera. FOTOGRAFIES 7 i 8.
Sens dubte, es tracta d'un lloc de gran bellesa, situat a la zona limítrofa entre les
comarques del Somontano i la de la Ribagorça.

PARADA 9. CARRETERA D'ACCÉS A OLVENA, (terme municipal
d´Ólvena, comarca del Somontano). (Full 288).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal efectuar un nou recorregut per la carretera N
– 123, anant cap el Sud i cap el SW (cap a Barbastro). En trobar el trencall del ramal
que es dirigeix cap el poble d´Ólvena, podem fer una nova aturada. Millor al pont de la
carretera que creu el riu Éssera. Així, des de la parada anterior, haurem realitzat un
recorregut proper als 3´5 Km.

FOTOGRAFIA 9. PARADA 9.
Un aspecte de l'estret d´Ólvena, solcat pel riu Éssera
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Aquest lloc es troba al costat de l´Estret d´Ólvena, un congost obert pel riu Éssera en
travessar els materials cretàcics de la làmina de Naval, la qual que forma part del
Mantell de les Serres Marginals, dins de la Unitat Central Sudpirinenca, a través de la
quals s´ha realitzat tot el recorregut d´aquest itinerari.
Així, després de realitzar la parada anterior, hem continuat trobant afloraments dels
materials mesozoics cretàcics de l´esmentada làmina de Naval. Precisament, aquests
materials cretàcics són els que es poden veure a l´indret de la present aturada, en un lloc
d´una gran bellesa.
Per d´altra banda, al llarg d´aquest itinerari, hem pogut gaudir d´una bona visió de tota
la làmina de Naval; així com del sinclinal esmentat al recorregut de la parada anterior.
FOTOGRAFIES 9 i 10

FOTOGRAFIA 10. PARADA 9.

Pont actual i pont medieval sobre el Éssera, a l'estret d´Ólvena. Puente del Diablo

PARADA10. AIGUABARREIG DEL RIU ÉSSERA I DEL RIU CINCA,
CONFLUÈNCIA DELS DOS RIUS, (terme municipal d´Ólvena, comarca
de la Somontano). (Full 288).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal efectuar acabar d´arribar a l´altra banda del
riu Éssera. Poc despès de començar el recorregut cap el poble enlairat d´Ólvena,
trobarem un trencall per l´esquerra de la carretera. Aquest camí ens va conduint cap a la
llera del riu Cinca. En aquest indret podem fer una nova aturada dintre d´aquest
recorregut de l´itinerari. Així, ara haurem recorregut poc menys de 1 Km, des de la
parada realitzada anteriorment.
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En aquest breu recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a
l´aturada anterior. Així, haurem vist afloraments dels nivells carbonatats cretàcics, els
quals formen part de la làmina de Naval, la qual es troba situada dintre de les
denominades Serres Marginals Pirinenques, per on estem ara situats.
Per d´altra banda, cal dir que aquests materials que hem esmentat a l´anterior paràgraf,
es troben coberts per sediments detrítics recents, del Pleistocè i de l´Holocè. Aquests
formen part de les terrasses fluvials del Cinca i del Éssera.
Des d´aquest lloc, es pot gaudir d´una bona visió de la llera del riu Cinca i de la seva
extensa vall. Tanmateix es pot veure la confluència del riu Éssera amb el Cinca, de
l´aiguabarreig dels dos rius pirinencs. FOTOGRAFIA 11.

FOTOGRAFIA 11. PARADA 10
Confluència del riu Éssera i del riu Cinca. Aiguabarreig dels dos rius
El riu Éssera es pot veure en primer terme i el Cinca més lluny

EN AQUEST LLOC FINALITZA L'ITINERARI
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RECORREGUT GEOLÒGIC I MINER PER LES
COMARQUES ARAGONESES DEL SOMONTANO,
DEL CINCA MEDIO I DE LA LLITERA: DES
D´ÓLVENA CAP A ESTADA, ESTADILLA, FONZ I
A SANUI5
Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ

ADVERTÈNCIES PRÈVIES
Com en altres recorreguts de RECONEIXEMENT GEOLÒGIC (o de
RECONEIXEMENT GEOLÒGIC I MINER), el recorregut es compondrà de diverses
PARADES. Tanmateix hi haurà algunes PARADES CONDICIONALS. D'acord amb les
característiques de la marxa es podrà prescindir d'aquestes últimes, si fos necessari.
D'altra banda, caldrà tenir en compte, en tot moment, especialment abans de començar
els recorreguts dels diferents trams, l'estat dels camins i carreteres, per on transitarà el
recorregut.
Finalment, com ja fem en altres recorreguts similars, volem dir que cal tenir una cura
molt especial en el respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut de l'itinerari, i
també fora d'ell.

BREU INTRODUCCIÓ GEOLÒGICA
El recorregut del present es desenvoluparà en bona part, per diferents zones ocupades
pel Sistema Pirinenc (o millor dit, dels Pirineus). Així, d'una manera més concreta, es
pot dir que es circularà fonamentalment pel que podríem anomenar com a Unitat
Central Sudpirinenca (que equival al que tradicionalment s'ha anomenat com
Prepirineu Meridional, tal com encara l'anomenen habitualment els geògrafs,
naturalment en sentit geogràfic). Tot i així, la totalitat del recorregut es desenvoluparà
en bona part per la làmina d´Ólvena.
Per d´altra banda, també es circularà per la Depressió Geològica de l´Ebre (en concret
per la denominada Zona de l´Avant-País Plegat), per on finalitzarà el recorregut
d´aquest itinerari.
5

En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los tiónicos en las modalidades dialectales
utilizadas en la zona. Sin embargo, al final (tras la bibliografía) se ha colocado un esquema de
equivalencias entre el nombre utilizado y el castellano, de uso común en Aragón. Así: VER,
TAULA D´EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÓMICS DE LA ZONA (PAG. 12)

55

Per d´altra banda, s'aniran trobant els materials mesozoics (del Triàsic, Juràssic i
Cretaci) i els cenozoics (del Paleocè, Eocè i Oligocè), que formen part dels diferents
mantells de corriment, que constitueixen aquesta subunitat geològica pirinenca,
especialment de l´esmentat Mantell del Montsec i en menys grau la làmina d´Ólvena.
Tanmateix, es trobaran exclusivament afloraments dels materials cenozoics de l´Eocè i
de l´Oligocè (i tanmateix del Miocè) en els trajectes efectuats dintre de la depressió
Geològica de l´Ebre.
També cal dir, que el recorregut del present itinerari, s'efectuarà exclusivament per les
terres aragoneses de les comarques del Somontano, del Cinca Medio i de la Llitera.
Així, el recorregut s´iniciarà a la primera, per a finalitzar a la tercera.

OBJECTIUS GENERALS D'AQUEST ITINERARI
En aquest itinerari, els objectius generals que s'han d'aconseguir, es poden concretar en
els següents aspectes:
1. Estudi i reconeixement dels materials mesozoics (del Triàsic, Juràssic i Cretaci) i dels
cenozoics (del Paleocè, Eocè i fonamentalment de l'Oligocè) situats a la Unitat Central
Sudpirinenca, que anirem trobant al llarg del recorregut de l'itinerari. Aquests materials
formen part de la làmina d´Ólvena.
2. Observació de l'estructura de la Unitat Central Sudpirinenca que anirem trobant al
llarg del recorregut d'aquest itinerari. Així, el recorregut permetrà tallar la làmina
d´Ólvena, entre Ólvena i Fonz.
3. Estudi i reconeixement dels materials cenozoics (de l´Eocè i de l´Oligocè) situats a la
Depressió Geològica de l´Ebre (a la Zona de l´Avant-País Plegat).
4. Observació de l'estructura de la Depressió Geològica de Ebre, que travessarem entre
Fonz i la fi del recorregut. Observació de les seves relacions i contactes amb la Unitat
Central Sudpirinenca
5. Estudi i descripció d'algunes mineralitzacions, que anirem veient al llarg del
recorregut, especialment de les mineralitzacions salines. Les trobarem en els voltants de
la població d´Estadilla, entre els afloraments dels materials triàsics del Keuper.
6. Visió d'algunes de les antigues explotacions relacionades amb les mineralitzacions
anteriors; i també d'altres explotacions que anirem trobant al llarg del recorregut, en què
no pararem.
7. Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Geològic que
anirem trobant al llarg del recorregut d'aquest itinerari.
8. Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Miner, que
anirem trobant al llarg del recorregut d'aquest itinerari.
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ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
En relació amb aquest itinerari, existeixen diversos antecedents bibliogràfics nostres: de
MATA-PERELLÓ (2002); també de MATA-PERELLÓ i MONTANÉ GARCIA:
(2004); MATA – PERELLÓ i SANZ – BALAGUÉ (2014) i MATA – PERELLÓ y
VILALTELLA FARRÀS (2007). En alguns casos pels mateixos llocs que el present,
almenys en alguns trams del seus recorreguts
D'altra banda, també farem esment de dos treballs, de caràcter geològic generalista, que
corresponen a GUIMERA et altri (1992) i RIBA et altri (1976). Tots dos fan referència
al conjunt de la geologia de Catalunya, fent una breu referència a les terres limítrofes de
la Ribagorça. També farem esment dels treballs de l'IGME (1972) relatiu al Mapa
Geològic d'Espanya (a escala 1: 200.000).
Pel que fa a les mineralitzacions que anirem trobant, farem esment del treball de
CALVO et altri (1988); així com diversos treballs nostres; concretament dels següents:
MATA-PERELLÓ (1987, 1990a, 1990b i 1990c). Així mateix, també farem esment
d'altres treballs nostres, com: MATA-PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (1989 i 1990).
Igualment farem esment dels treballs clàssics com: MAESTRE (1845) i MALLADA
(1881); així com diferents treballs de l'IGME (1974 i 1975).
Finalment, direm que tots aquests treballs (així com d'altres que ara no hem esmentat),
figuraran esmentats, per ordre alfabètic, en l'apartat dedicat a les REFERÈNCIES
BIBLIOGRÀFIQUES.

RECORREGUT DE L'ITINERARI
Aquest recorregut s'iniciarà a la voltants de població d´Ólvena, situada dintre de la
comarca del Somontano. La primera aturada es realitzarà molt prop de la població
acabada d´esmentar..
Després d´aquesta aturada, caldrà continuar cap el Sud, fins trobar (per l´esquerra) el
trencall d´on surt la carretera autonòmica A – A – 133. Agafant-la passarem per les
proximitats d´Estada, per Estadilla i per Fonz. Finalment arribarem a Sanui. En
aquest trajecte realitzarem diverses aturades, finalitzat l´itinerari al darrer poble
esmentat.
Per d´altra banda, entre Estadilla i Fonz, passarem de la comarca del Somontano a la del
Cinca Medio. Després, entre la darrera població esmentada i Sanui, passarem de la
comarca del Cinca Medio a la de la Llitera.

DESCRIPCIÓ DE L'ITINERARI
Com de costum, farem una sèrie de PARADES (o ESTACIONS), on es realitzaran
diverses explicacions al voltant de les característiques del lloc on es troba la PARADA.
D'altra banda, hi farem esment del terme municipal on es troben, així com del número
del "Mapa Topogràfic Nacional (a escala 1: 50.000, que indicarem entre parèntesis.
Així, ara utilitzarem només les fulles 288 (de Fonz) i la 326 (o de Monzón). Així, la
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relació ordenada de les parades que constitueixen el recorregut d'aquest itinerari, és la
següent:

PARADA 1. AIGUABARREIG DEL RIU ÉSSERA I DEL RIU CINCA,
CONFLUÈNCIA DELS DOS RIUS, (terme municipal d´Ólvena, comarca
de la Somontano). (Full 288).
Tot i que el recorregut de l´itinerari el començarem al trencall del poble d´Ólvena,
sortint de la carretera nacional N – 123. Així caldrà agafar inicialment el recorregut cap
el poble enlairat d´Ólvena. Després trobarem un trencall per l´esquerra de la carretera.
Aquest camí ens va conduint cap a la llera del riu Cinca. En aquest indret farem la
primera aturada, a menys de 1 km de l´inici.
En aquest breu recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials mesozoics. Així,
haurem vist afloraments dels nivells carbonatats cretàcics, els quals formen part de la
làmina de Naval, la qual es troba situada dintre de les denominades Serres Marginals
Pirinenques, per on estem ara situats. També cal dir que sovint, aquests materials
mesozoics, es troben coberts per sediments detrítics recents, del Pleistocè i de l´Holocè.
Aquests formen part de les terrasses del Cinca i del Éssera.
Des d´aquest lloc, es pot gaudir d´una bona visió de la llera del riu Cinca i de la seva
extensa vall. Tanmateix es pot veure la confluència del riu Éssera amb el Cinca, de
l´aiguabarreig dels dos rius pirinencs. FOTOGRAFIA 1.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Confluència del riu Éssera i del riu Cinca. Aiguabarreig dels dos rius
El riu Éssera es pot veure en primer terme i el Cinca més lluny
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PARADA 2. BAÑOS DE ESTADILLA, (terme municipal d´Estadilla,
comarca de la Somontano). (Full 288).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal retornar a la carretera N – 123, per tal de
continuar el recorregut per ella, anant cap a Barbastro. Tot i així, a uns 6 – 7 Km,
després de sobrepassar Estada, trobarem el trencall (per l´esquerra) la carretera A –
133, la qual es dirigeix cap a Estadilla. Ens caldrà agafar aquesta carretera, per tal
d´anar cap aquesta població. De totes formes, poc abans d’arribar (quasi a l´estrada del
poble), trobarem l´antiga carretera que es dirigia directament a Estada. Seguint aquesta
ruta, arribarem al paratge dels Baños. Aquí farem una nova aturada, a quasi 1 Km
d´Estadilla i a uns 11 – 12 Km de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem estat circulant per la làmina d´Ólvena, entre afloraments dels
materials mesozoics (fonamentalment del Cretàcic), els quals formen part de les Serres
Marginals Pirinenques, per on ara ens trobem situats, a la present aturada, al paratge
dels Baños, a tocar del Barranco de la Huerta.
En aquest indret hi ha les instal·lacions d´uns antics banys, en els qual s´utilitzaven unes
surgències d´aigües lleugerament termals, de composició sulfurada, lleugerament
pudenta. En torn a aquest indret es van construir una sèrie d´edificacions, les quals es
troben en precari estat de conservació. Aquest indret es conegut amb el nom de los
Baños, tot i el seu estat, forma part del Patrimoni Miner de la Comarca del Somontano.
FOTOGRAFIA 2.

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2
Un aspecte de l´entrada a los Baños. Estadilla
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Per d´altra banda, aquest lloc es troba en un indret de gran bellesa, al costat d´un pont
medieval recentment restaurat.

PARADA 3. EL AGUA SALADA, (terme municipal d´Estadilla, comarca
de la Somontano). (Full 288).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal retornar a la població d´Estadilla. Després,
caldrà anar cap el paratge de la Coscona. Abans d´arribar-hi trobarem un indret on hi
nombroses eflorescències salines. En aquest indret, situat a uns 0´9 Km del poble i a poc
menys de 2 Km de la parada anterior, en farem una altra.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats al
recorregut cap a la parada anterior. Efectivament, ens haurem estat desplaçant dintre de
la làmina d´Ólvena, pel seu extrem meridional. En efecte, ara ens trobem a l´extrem de
les Serres Marginals Pirinenques, molt prop de l´indret on aquestes encavalquen als
materials cenozoics de la Depressió geològica de l´Ebre.
Així, en aquest indret afloren els materials triàsics del Keuper, el quals constitueixen el
material plàstic sobre el que s´ha produït l´encavalcament. Aquí aforen els nivells de
guixos i d´argiles roges del Triàsic Superior. Per d´altra banda, es veuen nombroses
eflorescències salines per arreu. Aquestes procedeixen de l´HALITA inclosa entre els
guixos. Així, en circular les aigües subterrànies entre aquests material han dissolt la sal.
Després, en evaporar-se l´aigua s´ha precipitat la sal, formant aquestes eflorescències.
Cal dir que es va intentar explotar aquestes sals, de cara a fer abeurar el bestià.
FOTOGRAFIA 3.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3
Indret on es va intentar l´explotació de l´aigua salada. Estadilla
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PARADA 4 - CONDICIONAL. PEDRERA DE LOS ALACRANES, (terme
municipal de Fonz, comarca del Cinca Medio). (Full 288).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal retornar de nou a la població d´Estadilla.
Després, caldrà seguir cap el Sud per la carretera autonòmica A – 133, amb la intenció
d´anar cap a Fonz. Poc abans d´abandonar la comarca, trobarem per la dreta, un antic
camí miner (en irregular estat de conservació). Aquest camí condueix cap a pedrera de
Los Alacrenes, la qual es troba situada al terme de Fonz, en un indret molt proper al
terme d´Estadilla. En aquest indret podem fer una nova aturada, després deixar la
comarca del Somontano i d´haver entrat a del Cinca Medio. Per tal d´arribar-hi,
haurem efectuat un recorregut molt proper als 7 Km.
En aquest recorregut, haurem estrat a la Depressió Geològica de l´Ebre, a la Zona de
l´Avant País Plegat; així haurem trobat afloraments dels nivells de gresos i calcolutites
ocres de la Formació Peralta. Tot i així, en anar cap a la pedrera, haurem tornat a
entrar dintre la Lamina d´Ólvena, la qual dona lloc a la Sierra de la Corrodilla, per on
ara som, dintre de les Serres Exteriors Prepirinenques. Així, per aquests indrets afloren
nivells de calcàries i dolomies cretàciques, les quals han estat explotades en aquest
indret, al llarg de diferents vegades. FOTOGRAFIA 4.

FOTOGRAFIA 4. PARADA 4
Explotació de roques carbonatades de la Pedrera de los Alacranes. Fonz

PARADA 5 - CONDICIONAL. PEDRERA DE VALDEMORO, (terme
municipal de Fonz, comarca del Cinca Medio). (Full 288).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal retornar de nou a carretera autonòmica A –
133, amb la intenció de continuar cap al proper poble de Fonz. Així, després de
retornar a la ruta autonòmica, en uns 2 Km i escaig, arribarem a aquest poble.
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Després, quasi des de la sortida del mateix (anant cap a Sanui), trobarem un camí que
condueix cap a Pedrera de Valdemoro. Ens caldrà agafar-la, i en uns 3´5 Km arribarem
a la pedrera, per on podem fer una nova aturada. Així, haurem fet un recorregut proper
als 7´5 – 8 Km, des de la parada anterior, per tal d´arribar fins aquí.
En aquest recorregut, haurem retornat a la Depressió Geològica de l´Ebre, a la Zona
d´Avant – País Plegat, trobant de nou afloraments dels nivells de calcolutites ocres i
gresos de la Formació Peralta. Després, pel poble, haurem trobat afloraments dels
guixos de la Formació Barbastro. Finalment, en apropar-nos a l´indret de l´aturada,
haurem retornat a la Sierra de la Corrodilla (i per conseqüent a la làmina d´Ólvena, i a
les Serres Exteriors Prepirinenques). Així, en aquest indret afloren els nivells
carbonatats cretàcics, els quals han estat explotats en una pedrera. FOTOGRAFIA 5.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 5
Pedrera de Valdemoro. Fonz

PARADA 6. FORN DE GUIX DE FONZ, (terme municipal de Fonz,
comarca del Cinca Medio). (Full 326).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal retornar de nou a carretera autonòmica A –
133, amb la intenció de continuar cap al Sud, cap el poble de Sanui. Tot i així, després
de recórrer uns 3 Km, des del poble, farem una nova aturada, a uns 6´5 Km de la parada
realitzada anteriorment.
En aquest recorregut, inicialment hem anat trobant afloraments dels materials esmentats
anteriorment, els qual es troben situats dintre de la Depressió geològica de l´Ebre, en
concret dintre de l´Avant-País Plegat. Després, haurem trobat nivells de conglomerats,
els quals cobreixen els materials anteriors. Part d’aquests conglomerats corresponen a la
Formació Baells, la qual pertany al l´Oligocè, en la seva transició al Miocè. Aquests
conglomerats són clarament posttectònics.
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Després, en arribar a l´indret de l´aturada, haurem tornat a trobar els guixos i
calcolutites blanquinoses de la Formació Barbastro. Aquests materials que apareixen on
ara som, han estat explotats per tal d´esser emprats com a matèria prima en un forn de
guix proper. Aquest forn, tot i el seu estat, forma part del Patrimoni Miner de la
comarca del Cinca Medio. FOTOGRAFIA 6.

FOTOGRAFIA 6. PARADA 6
Forn de guix de Fonz

PARADA 7 - CONDICIONAL. GESETES, (terme municipal de Sanui Alins, comarca de la Llitera). (Full 326).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal fer un nou recorregut per la carretera
autonòmica A – 133. Així, aviat arribarem al poble de Sanui. En arribar-hi, ens caldrà
agafar la carretera local HU – V – 9011. Seguint-la, en uns 3 Km, arribarem a l´indret
de les gesetes, tot fent una fillola. Aquí, farem una aturada, a uns 8 Km de l´anterior,
aproximadament.
Aquest recorregut, l´haurem efectuat íntegrament per la Depressió Geològica de l´Ebre,
i en concret per la denominada Zona de l´Avant-País Plegar, per on estem ara situats.
Així, haurem anat trobant els materials esmentats a l´aturada anterior. Aquests són els
que també afloren en aquest indret.
Així, ara veiem per arreu, afloraments dels nivells de guixos i de les calcolutites
blanquinoses de la Formació Barbastro. Aquests materials es situen dintre del trànsit de
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l´Eocè s l´Oligocè. Finalment, cal dir que aquests materials han estat explotats en
aquest indret.

PARADA 8. ELS TAFÒNITS DEL RIU SASO, (terme municipal de
Sanui - Alins, comarca de la Llitera). (Full 326).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal desfer la fillola, retornat cap a Sanui.
Després, des d´aquí, ens caldrà seguir per la carretera A – 133, anant cap el SSW, cap a
Sant esteve de Llitera. En arribar al pont sobre el riu Saso, convindrà agafar un camí per
l´esquerra. Agafant-lo, a uns 2 Km farem una nova aturada, a uns 8´5 de Sanui i a uns
11 km de la parada anterior, aproximadament.
En aquest recorregut, inicialment hem trobat afloraments del nivells guixosos de
la Formació Barbastro. Després, haurem trobat afloraments dels nivells de
conglomerats. Aquests són els que apareixen a l indret de la present aturada.
En aquest indret, s´han produït unes interessants formes d´erosió sobre aquests
materials. Es tracta de tafònits. FOTOGRAFIA 7.

FOTOGRAFIA 7. PARADA 8
Tafònits del riu Saso. Sanui

EN AQUEST LLOC FINALITZA L'ITINERARI
____________________________________________________________
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RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I
MINERALÒGICA PER LA COMARCA DE LA
LLITERA: DES DE CASTILLONROI CAP
ALBELDA, TAMARIT DE LLITERA, PELEGRINYÓ,
A SANT ESTEVE DE LLITERA I A SANUI6 / 16C DE
NOVEMBRE DEL 2014
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, hi haurà un llarg recorregut per camins de terra, per tal d´anar des de
les immediacions de Tamarit de Llitera cap a les Sant Esteve de llitera, passant per l´antic
poble de Pelegrinyó.
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 d´aquest itinerari, discorrerà quasi
íntegrament per una sola unitat geològica, concretament per la Depressió Geològica de
l´Ebre. I dintre d´aquesta, ho farà quasi solament per la seva Depressió Central; així com
per la denominada Zona de l´Avant-País Plegat. Així, el recorregut s´iniciarà a la població
de Castillonroi, situada a la Depressió Central (dintre de la Depressió Geològica de
l´Ebre); i tot seguit, deambularà per aquesta sots unitat, fins arribar a Albelda, Tamarit,
Sant Esteve de llitera, per on finalitzarà el recorregut, tot anant cap el proper poble de
6

En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los tiónicos en las modalidades dialectales
utilizadas en la zona. Sin embargo, al final (tras la bibliografía) se ha colocado un esquema de
equivalencias entre el nombre utilizado y el castellano, de uso común en Aragón. Así: VER,
TAULA D´EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÓMICS DE LA ZONA (PAG. 14)
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Sanui, a la bora del riu Saso. Així, al llarg d´aquest recorregut, s´aniran trobant materials
cenozoics de l´Eocè i de l´Oligocè, de vegades coberts per terrenys més recents: del
Pleistocè i de l´Holocè.
Per d´altra banda, el recorregut transitarà per una sola comarca de l´àrea de diverses
de Lleida i de Huesca, alhora: per la comarca de la Llitera. Així, s´iniciarà a Castillonroi,
per a finalitzar camí de Sanui, tallant la comarca d´est a Oest.

OBJECTIUS FONAMENTALS
A través del recorregut d´aquest recorregut, s´intentaran assolir els següents
objectius generals:
1.- Observació de la Depressió Geològica de l´Ebre, i descripció dels materials
terciaris (del paleogen) que constitueixen el subsòl de la totalitat de la comarca per les
quals discorre el present itinerari. Així, ens referirem als materials de la Formació
Barbastro i als de la Formació Peraltilla, que veurem a diversos llocs del recorregut.
2.- Observació i descripció dels materials del neogen recent (del Pleistocè i de
l´Holocè), que s’estenen a diferents indrets del recorregut, tot cobrint parcialment als
materials terciaris esmentats anteriorment.
3.- Observació de l´estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre, per aquests
indrets; i en concret de les dues sotsunitats representades: de la seva Depressió Central, i
de l´Avant-país Plegat. I, al mateix temps, s´observaran les estructures locals dels materials
anteriorment esmentats, al llarg del recorregut de l´itinerari. En especial de l´Anticlinal de
Balaguer-Alfarràs-Barbastro, que veurem dintre de l´Avant-país Plegat.
4.- Observació i reconeixement de diferents mineralitzacions situades al llarg del
recorregut, com les mineralitzacions evaporítiques guixoses, relacionades amb els
afloraments de la Formació Barbastro, que trobarem per les immediacions d´Albelda,
Tamarit de Llitera i Sant Esteve de Llitera i Barbastro.
5.- Observació i reconeixement de les explotacions, situades a diferents indrets del
recorregut de l´itinerari, com les antigues explotacions guixoses, situades prop de Tamarit
de Llitera, entre els materials de la Formació Barbastro.
6.- Observació dels diferents elements del Patrimoni Geològic, que anirem trobant
al llarg de tot el recorregut. Entre aquest, cal fer esment de l´Estany, que trobarem prop de
Tamarit de Llitera.
7.- Observació dels diferents elements del Patrimoni Miner, que anirem trobant al
llarg de tot el recorregut. Cal fer esment dels Forns de Guix que trobarem, entre altres
indrets a Albelda i a Tamarit de Llitera. També cal fer esment dels Forns d´Obra o
Teuleries, que trobarem prop de Tamarit de Llitera.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
68

Pel que fa al recorregut del present itinerari, no existeix cap antecedent concret, de
tipus bibliogràfic referent a la totalitat del recorregut. Hi ha antecedents nostres: MATAPERELLÓ (1996, 1997, 1998, 2004, 2008a, 2009b i 2011), relatius a parts de l´itinerari,
les quals coincideix amb alguns sectors del present recorregut. També coincideix la darrera
aturada amb la de l´itinerari MATA – PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2014).
Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions situades a les comarques per les
quals discorre l´itinerari, farem esment d´uns altres treballs nostres, de caràcter general:
MATA-PERELLÓ (1985 i 1991), referits al conjunt dels Països Catalans i de Catalunya,
respectivament. Igualment farem esment del treball de MATA-PERELLÓ i de SANZ
BALAGUÉ (1993). Per d´altra banda, també farem esment d´uns altres treballs nostres,
d´àmbit comarcal, referents a la comarca de la Llitera. Es tracta, respectivament dels
següents: MATA-PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (1990 i 1991).
I, finalment, pel que fa a l´estructura geològica de la zona per la qual discorre
l´itinerari, farem esment dels treballs de: GUIMERÀ et altri (1982) i de RIBA et altri
(1976), ambdós són de caràcter generalista, i es refereixen al conjunt dels Països Catalans.
Per d´altra banda, també farem esment del treball de l´IGME (1970), referit a aquesta zona,
per la qual discorre el recorregut de l´itinerari.
Tots aquests treballs referenciats, i d´altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a
l´apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.

RECORREGUT DE L´ITINERARI
Així, el recorregut de l´itinerari, s´iniciarà a la població de Castillonroi (situada
quasi a l´extrem oriental de la comarca de la Llitera). Ben aviat, el recorregut es dirigirà
cap a les poblacions d´Albelda i de Tamarit de Llitera, utilitzant primer una carretereta
local i després la carretera autonòmica A – 140. En aquest recorregut es realitzaran
diverses aturades.
Després, des de Tamarit de Llitera, es sortirà per la carretera A – 1240 (la qual es
dirigeix cap al poble de Lo Campell), fent una fillola per aquesta ruta. Posteriorment,
després de retornar una mica, caldrà agafar un camí de terra, des de les immediacions del
Cementiri. Aquest camí ens durà cap al paratge de l´Estany i posteriorment cap a les
immediacions de Pelegrinyó i Sant Esteve de Llitera. En aquest recorregut es faran
diverses aturades, entrant a la darrera població per la carretera A – 2218.
Finalment, des de la darrera població esmentada, es sortirà cap al Nord, per la
carretera A – 133, la qual es dirigeix cap al poble de Sanui. Poc després d´entrar al terme
d´aquest poble, a la bora del riu Saso, es farà la darrera aturada d´aquest itinerari,
finalitzant aquí el recorregut.

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI
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Com de costum, estructurarem el recorregut de l´itinerari en una sèrie de
PARADES (o d´ATURADES), algunes de les quals tindran caràcter condicional, que tot
seguit anirem veient. En cada una d´aquestes aturades farem un breu comentari (geològic o
mineralògic, segons s’escaigui). En cada cas indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic
on es troba l´aturada.
Finalment, cal dir que el recorregut de l´itinerari s´inclourà dintre dels següents
fulls, del "Mapa Topográfico Nacional", realitzats a l´escala 1:50.000 per l´Instituto
Geográfico y Catastral: 326 (dit de Monzón) i 327 (o d´Os de Balaguer).
Així doncs, la relació de les aturades que composen el recorregut d´aquest itinerari,
és la següent:

PARADA 1 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DE CASTILLONROI,
SORTIDA CAP ALBELDA, (terme municipal de Castillonroi, comarca de la
Llitera). (Full 327).
El recorregut d´aquest itinerari el començarem prop de la població de
Castillonroi. Concretament a l´inici de la carretereta que es dirigeix cap a Albelda i cap el
Torrico, sortint de la carretera nacional N – 230. Aquest indret es troba a menys de 1 Km
del poble, cap el Sud del mateix.
En aquest recorregut, des del poble, hem trobat per arreu els nivells de calcolutites
grisenques i els guixos de la Formació Barbastro. Aquests són també els materials que
apareixen a l´indret de l´atura. Aquests materials, mirant cap el poble, els veurem situats i
aflorant per tot arreu.

PARADA
2.
CARRETERA
D´ALFARRÀS
A
ALBELDA,
IMMEDIACIONS DEL TRENCALL D´ALBELDA, (terme municipal
d´Albelda, comarca de la Llitera). (Full 327).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar per la carretereta local (sense
numeració) que es dirigeix cap al Sud, cap a Albelda i cap a lo Torrico. Aquesta carretereta
empalma amb la ruta autonòmica aragonesa A – 140. En trobar-la, caldrà anar cap a
ponent, cap el primer poble esmentat: cap Albelda. Més endavant, en trobar el trencall que
es dirigeix cap aquest poble, caldrà agafar-lo. Immediatament farem una nova aturada, a
uns 8 Km, aproximadament, de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem anat transitat per entre els materials cenozoics de la
Formació Peraltilla. Aquest, es troben situats dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre,
tot i que a l´Avant –País Plegat. que és on ara ens trobem situats en aquest indret de la
present l´aturada. Inicialment, hem trobat nivells de guixos i calcolutites blanquinoses de la
Formació Barbastro. Després hem trobat nivells de lutites i de gresos, de tonalitats ocres i
roges, els quals pertanyen fonamentalment a la Formació Peraltilla.
En aquest indret, es poden veure uns nivells verticalitzats de gresos oligocènics, els
quals es troben en posició vertical, debut a les forces septentrionals, de caire pirinenc.
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Aquests estrats verticals formen uns “hockbacks”. Aquests nivells de gresos, són en realitat
“paleocanals” situats entre els nivells de lutites roges i ocres de la Formació Peraltilla.
FOTOGRAFIA 1.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 2
Els “hockbacks” de les immediacions d´Albelda

FOTOGRAFIA 2. PARADA 3
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Restes del forn de guix, de l´antiga gesera d´Albelda

PARADA 3 - CONDICIONAL. GESERA D´ALBELDA, (terme municipal
d´Albelda, comarca de la Llitera). (Full 326).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal entrar a la població d´Albelda, per tal
d´anar cap a la part alta de la població. Així, si s´escau farem una nova aturada a l´antiga
gesera del poble. Així, des de la parada anterior, haurem recorregut uns 2 Km,
aproximadament.
En aquest recorregut, hem anat trobant els materials esmentats a l´aturada
anterior, els nivells de lutites i de gresos que formen part de la Formació Peraltilla. Tot i
així, en pujar cap a la part alta del poble, haurem trobat uns afloraments dels materials
guixosos terciaris de la Formació Barbastro.
Així, en aquest recorregut, ens hem estat desplaçant dintre de la Depressió
Geològica de l´Ebre, en concret dintre de l´Avant . País Plegat, per on ara estem situats en
aquest indret, entre els afloraments esmentats dels nivells de guixos i de calcolutites de la
Formació Barbastro.
Aquests materials han estat explotats en aquest lloc, on hi ha una antiga gesera
(guixera), per tal d´ésser emprats com a matèria prima per a una fàbrica de guix propera.
FOTOGRAFIA 2.

PARADA 4. ANTIC FORN D´OBRA DE TAMARIT DE LLITERA,
CARRETERA A ALBELDA, POLIGON INDUSTRIAL, (terme municipal
de Tamarit de Llitera, comarca de la Llitera). (Full 327).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal travessar el poble d´Albelda, per tal de
retornar a la carretera autonòmica aragonesa (la A-140), la qual ara es dirigeix ara cap el
poble de Tamarit de Llitera, anant cap a ponent. Poc abans d´arribar-hi, aproximadament
a uns 2 Km després de la sortida d´Albelda, trobarem un “Polígon Industrial”. En aquest
indret, enmig d´unes obres inacabades, es troba un antic forn d´obra o teuleria. En aquest
lloc, a uns 3 Km de la parada anterior (i a uns 2 Km de l´entrada a Tamarit de Llitera),
farem una nova aturada, dintre del recorregut d´aquest itinerari.
En aquest recorregut, haurem circulat entre els afloraments cenozoics. Primer entre
els trams de guixos de la Formació Barbastro i després entre els trams de gresos i
calcolutites ocres de la Formació Peraltilla. Aquests són els materials que es troben a
l´indret de l´aturada. Precisament, prop d´on som van ésser explotades les calcolutites, per
tal d´ésser emprades com a matèria prima per a la fabricació de rajoles i teules, a l´indret
de l´aturada.
En aquest lloc hi ha un interessant Forn d´Obra o Teuleria, el qual forma part del
nostre Patrimoni Miner i del conjunt de tota la comarca de la Llitera. El forn es troba en
bon estat de conservació, tot i estar afectat per les obres de construcció de l´esmentat
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polígon Industrial. FOTOGRAFIA 3.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 4
“Forn d´obra”, de Tamarit
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FOTOGRAFIA 4. PARADA 5
Forn de l´Alfareria, de Tamarit

PARADA 5. ANTIC FORN D´OBRA DE LA CRUÏLLA D´ALTORRICÓ,
FORN DE L´ALFARERIA, (terme municipal de Tamarit de Llitera,
comarca de la Llitera). (Full 326).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar per la carretera A-140, amb la
intenció d´arribar fins al poble de Tamarit de Llitera. En arribar-hi, cal anar fins a les
immediacions de la cruïlla de lo Torricó. En aquest indret, front a la cruïlla, farem una
nova aturada, a uns 2´4 Km de la parada anterior.
En aquest recorregut haurem trobat els materials esmentats a les aturades anteriors,
fonamentalment els materials ocres de la Formació Peraltilla, que aflora per arreu, on ara
som. En aquest indret, front la cruïlla hi havia un antic forn d´obra, més petit que el de la
parada anterior. En realitat es tracta d´un forn alfarer. FOTOGRAFIA 4.

PARADA 6 - CONDICIONAL. TOSSAL DE LA PLETA, CASTELLS DELS
MOROS, (terme municipal de Tamarit de Llitera, comarca de la Llitera).
(Full 326).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal travessar la població de Tamarit de
Llitera, agafant la carretera A – 1240, la qual es dirigeix cap al Nord, cap el poble de lo
Campell. Al bell mig de Tamarit, per la dreta del sentit de marxa que portem, trobarem
els carrers que ens aproparan cap al Castell de Tamarit, on en arribar farem una nova
aturada, a uns 2 Km de l´anterior.
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FOTOGRAFIA 5. PARADA 6
Gresos de la Formació Peraltilla, prop del Castell dels Moros. Tamarit de Llitera

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials de la Formació
Peraltilla. Així, haurem vist nivells de calcolutites de tonalitats ocres (de vegades
rogenques). També, haurem vist nivells de gresos, els quals es troben formant paleocanals
entre les calcolutites. Tots aquests materials els veiem força inclinats, com a conseqüència
de trobar-se dintre de l´Avant - País Plegat, de la Depressió Geològica de l´Ebre, per on
estem situats, en concret dintre de l´Anticlinal d´Alfarràs – Barbastro. FOTOGRAFIA 5.
Per d´altra banda, des d´aquest indret es pot gaudir d´una bona visibilitat de la
població de Tamarit de Llitera, situada en bona part sobre aquests materials oligocènics
acabats d´esmentar.

PARADA 7. FORN DE GUIX, GESERA I EXPLOTACIÓ DE GUIXOS
DE TAMARIT DE LLITERA, (terme municipal de Tamarit de Llitera,
comarca de la Llitera). (Full 326).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal retornar cap a la població de Tamarit de
Llitera, per tal de sortir per la carretera que es dirigeix cap al poble de lo Campell, la A –
1240). A la mateixa sortida, farem una nova aturada, a l´esquerra de la carretera. Així,
haurem recorregut uns 2 Km i escaig, des de la parada anterior.
Al principi del recorregut, haurem trobat afloraments dels materials ocres de la
Formació Peraltilla (amb gresos i calcolutites). Després, cap a la sortida de la població,
s´hauran fet palesos els afloraments dels nivells de guixos de la Formació Barbastro.
Aquests materials han estat explotats a diferents indrets, com al de la parada.
FOTOGRAFIES 6 i 7.

FOTOGRAFIA 6. PARADA 7
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Gesera i Explotació de guix a Tamarit de Llitera

FOTOGRAFIA 7. PARADA 7
Antiga explotació de guixos, situada prop de Tamarit de Llitera
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FOTOGRAFIA 8. PARADA 8
Estany de Queraltó. Tamarit de Llitera

PARADA 8. L´ESTANY de QUERALTÓ, (terme municipal de Tamarit de
Llitera, comarca de la Llitera). (Full 326).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal sortir definitivament de la població de
Tamarit de Llitera, per tal d´agafar la carretera de lo Campell, (la A-1240). Poc després,
arribarem a les proximitats del Cementiri. Pels seus voltants, trobarem un camí
mitjanament transitable, que es va dirigint cap a ponent. Aquest camí, que es dirigeix cap a
la Gesa de Galiot, també ens conduirà cap a l´Estany de Queraltó. En arribar-hi, farem una
nova aturada, a uns 5 Km i escaig de l´anterior.
En aquest recorregut, efectuat totalment dintre de la Depressió Geològica de
l´Ebre, i més concretament dintre de la seva Zona de l´Avant – País Plegat, per on ara
som, hem anat trobant afloraments dels nivells de calcolutites blanquinoses i dels guixos
de la Formació Barbastro. Aquest són els materials que apareixen per tot arreu, a l´indret
de la present aturada.
En aquest indret hi ha una antiga llacuna endorreica (Estany de Queraltó). Sovint
es troba seca, però amb abundants eflorescències salines, d´HALITA, EPSEMITA i
HEXAHIDRITA, tot formant un polsim blanquinós. És un indret important del Patrimoni
Geològic de la comarca de la Llitera. FOTOGRAFIA 8.

FOTOGRAFIA 9. PARADA 9
Antigua gesera de la carretera a Peralta de la sal. Sant esteve de Llitera

PARADA 9. GESERA DE SANT ESTEVE DE LLITERA, (terme
municipal de Sant Esteve de Llitera, comarca de la Llitera). (Full 326).
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Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar cap a ponent pel camí de terra
que ens ha portat cap aquí. Seguint-lo. Passarem per les immediació del poble abandonat
de Pelegrinyó (un illot del municipi de Lo Campell). Seguint el camí, aviat arribarem a la
carretera local A – 2216, procedent de Peralta de la Sal. En trobar-la, ens caldrà anar cap el
SW, cap al proper poble de Sant Esteve de Llitera. Quasi a l´entrada del poble, farem una
nova aturada, a uns 7 – 8 Km de la parada anterior. La pràctica totalitat d´aquest
recorregut, l´haurem fet per camins de terra, generalment en bon estat de conservació
En aquest recorregut, hem anat trobat en tot moment, afloraments dels materials
que ja hem vist a l´aturada anterior. És a dir: els nivells de guixos i de calcolutites
blanquinoses de la Formació Barbastro.
Aquests materials són els que apareixen a l´indret de la present aturada, on han
estat explotats i emprats en una antiga fàbrica de guix (gesera). Aquesta, forma part del
Patrimoni Miner de la comarca de la Llitera. FOTOGRAFIA 9.

PARADA 10. ELS TAFÒNITS DEL RIU SASO, (terme municipal de
Sanui - Alins, comarca de la Llitera). (Full 326).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal 7ravessar la població de Sant Esteve
de Llitera, per tal de sortir per la carretera autonòmica A – 133 (la qual es dirigeix cap
a Sanui i cap a Fonz). Seguint aquesta ruta en uns 5 Km arribarem al riu Saso. En
arribar-hi, ens caldrà agafar un camí per la dreta, que remunta el riu. A uns 2 Km, farem
la darrera aturada d´aquest itinerari, a uns 8 Km de la parada anterior.

FOTOGRAFIA 7. PARADA 8
Tafònits del riu Saso. Sanui
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En aquest recorregut, inicialment hem trobat afloraments del nivells guixosos de
la Formació Barbastro. Després, haurem trobat afloraments dels nivells de
conglomerats, els quals pertanyen a la Formació Sariñena. Aquests són els que
apareixen a l indret de la present aturada.
En aquest indret, s´han produït unes interessants formes d´erosió sobre aquests
materials. Es tracta de tafònits. FOTOGRAFIA 10.

EN AQUEST LLOC FINALITZA L'ITINERARI
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TAULES D´EQUVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÍMICS UTILITZATS
EN AQUEST RECORREGUT PER LA COMARCA DEL SOMONTANO I DE
LA LLITERA / LLITERA
TOPÒNIMS EN LES VARIETATS
DIALECTALS DE LA ZONA
CAMPELL, LO
CASTILLONROI
LLITERA
PELEGRINYÓ
SANUI
SANT ESTEVE DE LLITERA
TAMARIT DE LLITERA
TORRICO, LO

TOPÒNIMS EN LENGUA
CASTELLANA
ALCAMPELL
CASTILLONROY
LITERA
PELEGRIÑÓN
AZANUI
SAN ESTEBAN DE LITERA
TAMARITE DE LITERA
ALTORRICÓN
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