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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, hem inclòs un treball que discorre per 
la comarca aragonesa de la Llitera 
 
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 setè de la publicació, 
inclourem diversos treballs realitzats des del Museu de 
Geologia. En aquest cas, els recorreguts es van desenvolupar 
durant l ány 2014, fonamentalment per la comarca de la 
Noguera; tot que en el darrer entrarem a la comarca de l´Alt 
Urgell. Per d’altra banda, com hem dit anteriorment, també hem 
inclòs un recorregut per la comarca aragonesa de la Llitera.   
 
_________________________________________________________ 

SUMARI DEL NUMERO 7 DE LA REVISTA ARAGALL 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 7 
Recorregut 1, pp 5 – 18 

 

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 

MINERALÒGICA PER LES COMARQUES DE LA 

LLITERA, CINCA MEDIO I SOMONTANO: DES DE 

CASTILLONROI A LO CAMPELL, QATRECORTS, 

PERALTA DE LA SAL, SANUI, ALMUNIA DE SAN 

JUAN, MONZÓN, CASTEJON DEL PUENTE, 

BARBASTRO I AL PUEYO DE BARBASTRO
1
  

 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 

 

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

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

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

 

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

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

En aquest itinerari, hi haurà un llarg recorregut per camins de terra, per tal d´anar des de 

lo Campell cap a Quatrecorts i a 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, 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 

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. Tot i així, a la darrera aturada, trobarem un aflorament del Sistema 

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

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

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

TAULA D´EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÓMICS DE LA ZONA (PAG. 14) 
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Pirinenc, de les Serres Exteriors Prepirinenques, encavalcant a la depressió Geològica de 

l´Ebre. 

 

Per d´altra banda, el recorregut transitarà per diferents comarques aragoneses: per 

la Llitera (entre Castillonroi i Sanui); pel Cinca Medio (entre l´Almunia de San Juan i 

Monzón) i per la del Somontano (entre Castejón del Puente i el Pueyo de Barbastro).   

 

 

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 les comarques per les 

quals discorre el present itinerari. Així, ens referirem fonamentalment als materials de la 

Formació Barbastro, als de la Formació Peraltilla i als de la Formació Sariñena, 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 a la darrera aturada del Sistema Pirinenc (de les Serres Marginal 

Prepirinenques), per on aflorem calcàries eocèniques del Lutecià, encavalcant als materials 

de la Depressió Geològica de l´Ebre. Els veurem al Santuario del Pueyo de Barbastro.  

 

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 a diferents indrets del recorregut . 

 

5.- Observació i reconeixement de les explotacions, situades a diferents indrets del 

recorregut de l´itinerari.  

 

6.- Observació dels diferents elements del Patrimoni Geològic, que anirem trobant 

al llarg de tot el recorregut. Entre aquest, cal fer esment del relacionat amb el Pueyo. 

 

7.- Observació dels diferents elements del Patrimoni Miner, que anirem trobant al 

llarg de tot el recorregut. Cal fer esment de les Salines de Peralta de la Sal. 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Pel que fa al la totalitat del recorregut, no hi ha cap antecedent referent al mateix. 
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Tot i així, hi ha diferents antecedents parcials, molts d´ells molt recents. Així, farem 

esment dels següents. Hi ha diversos antecedent nostre, MATA-PERELLÓ (1996, 1997, 

2004 i 2008). Igualment i més recents a: MATA-PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2014a, 

2014b, 2014c i 2014d). Tots ells són relatius a parts de l´itinerari, les quals coincideix amb 

alguns sectors del present recorregut. 

 

Pel que fa a la descripció de les 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, 

per la carretera nacional N – 230, cap al Nord, fins a trobar el trencall de la carretera de Lo 

Campell., la A – 1240. En aquest tram es farà una aturada. 

 

Després, per una carretereta, el recorregut es dirigirà cap el poblet de Quatrecorts, 

des d´on s´anirà cap a Peralta de la Sal, trobant abans la carretera A – 2216. En aquest 

tram del recorregut es faran dues aturades. 

 

Posteriorment, el recorregut es dirigirà cap a ponent, cap a Sanui, utilitzant ara la 

carretera A – 2215. Després, des d´aquesta població, caldrà anar cap a l´Almunia de San 

Juan i cap a Monzón, utilitzant ara el vial aragonès: A – 1237. En aquest tram, 

s´efectuaran diverses aturades. En aquest trajecte, s´ha passat de la comarca de la Llitera a 

la del Cinca Medio. 

 

Posteriorment, caldrà anar cap al poble de Castejón del Puente, cap a Barbastro i 

cap al Pueyo de Barbastro. En aquest trajecte s´utilitzarà la carretera nacional N – 240, 

passant-se de la comarca del Cinca Medio a la del Somontano. Cal dir, finalment, que en 

aquest tram es faran diverses aturades.   

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 
 

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 
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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), 287 (o 

de Barbastro) i 288 (o de Fonz).  

 

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. GRAVERA DEL Km 38 DE LA CARRETERA N-230, (terme 

municipal d´Albelda, comarca de la Llitera). (Full 327).  
 

Des de la parada anterior, cal agafar la carretera N-230, per tal de continuar per 

ella, tot anant cap a Baells i el Coll de Saganta. En arribar a l´indret de la parada, prop del 

Km 38, cal passar a la banda esquerra de la mateixa. Així, des de la parada anterior, 

s´haurà efectuat un recorregut proper als 4 Km. 

 

En aquest recorregut, des de la parada anterior, l´itinerari sempre per la Depressió 

Geològica de l´Ebre, normalment entre els materials guixos os de la Formació Barbastro. 

Així, en aquest recorregut, s´han anat tallant els materials guixosos i lutítics de la 

Formació Barbastro, que destaquen sensiblement al paisatge pel seu color blanquinós. 

Aquests materials, es fan especialment palesos al peu del turó on es troba el poble, pels 

seus sectors més occidentals. 

 

En arribar a les immediacions del Km 38, es fa palès a l´esquerra de la carretera un 

important aflorament de materials detrítics quaternaris, d´origen fluvial. Cal veure, com 

aquests materials han estat lleugerament deformats pel diapirisme del proper Anticlinal de 

Balaguer-Barbastro. Així, es fàcil veure com presenten un lleuger cabussament de 

component Nord. FOTOGRAFIA 1. 

 

Aquests materials han estat explotats en una gravera., i encara ho estan, de forma 

intermitent. Com que el tall es força fresc, això ens permet de fer una observació sobre la 

composició i granulometria d´aquests materials. Per d´altra banda, cal dir que l´aflorament 

d´aquests materials ocupa una important extensió. Possiblement, aquests materials han 
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estat depositats per un antic curs fluvial procedent de la  Zona Axial Pirinenca, a tenor dels 

materials que es troben a la gravera: és fàcil veure fragments de quars, de lidites, materials 

del Devonià ... Creiem que es podria tractar del vell Éssera, actualment tributari del Cinca, 

però abans possiblement del riu Segre, per les immediacions de Serós o del Cinca (per les 

proximitats de Via Fortunata).  

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 2 

Gravera d´Albelda (prop de Castillonroi) 

 

 

PARADA 3 - CONDICIONAL. CRUÏLLA DE LA CARRETERA 

D´ALCAMPELL (LA A-1240) AMB LA N-230, (terme municipal de lo 

Campell, comarca de la Llitera). (Full 326). 
 

 Després de fer l´aturada anterior, cal fer un recorregut proper als 4 Km. En aquest 

recorregut s´anirà seguint cap al Nord, per la carretera N-230. En arribar a es 

immediacions de la cruïlla amb la carretera autonòmica A – 1240 (la qual condueix cap al 

poble de lo Campell i cap al de Tamarit de Llitera), ens caldrà fer una nova aturada.   

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics que 

formen part de la Depressió Geològica de l´Ebre, en concret del denominant Avant-país 

Plegat. Així, hem trobat els materials guixosos que formen part de l´anticlinal que es  

troba prop, pels voltants de de Tamarit (l´Anticlinal d´Alfarràs – Barbastro).  En bona 

part, aquests materials formen part de la denominada molt sovint com a Formació 

Barbastro, que ara a l´indret de l´aturada tenim un xic al Sud, a Castillonroi, prop de la 

parada anterior. 

 

 Per d´altra banda, en aquest indret hi ha un interessant aflorament dels materials 

quaternaris que formen part d´una terrassa fluvial, creiem que del vell Éssera. Aquests 

materials es troben força inclinats i ens indiquen una vergència cap a ponent d´aquests 

materials, coincidint amb el canvi de rumb d´aquest riu. 
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PARADA 4. CARRETERA A-1240, CAP  A TAMARIT DE LLITERA, A 

2´5 Km DE LO CAMPELL, (terme de Tamarit de Llitera, comarca de la 

Llitera). (Full 326). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal fer un recorregut proper als 6 Km, per la 

carretera autonòmica A-1240. En aquest recorregut primer s´anirà des de la cruïlla de la 

parada anterior fins al poble de  lo Campell. A partir d´aquí es farà una fillola anant cap a 

Tamarit de Llitera, seguint sempre per la mateixa carretera que ens ha portat fins aquí.  

Més endavant, a mig camí entre els dos pobles, caldrà fer una nova aturada, dintre del 

recorregut d´aquest itinerari. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics que 

formen part de la Depressió Geològica de l´Ebre, en concret del denominant Avant-país 

Plegat., per on ens trobem situats. 

 

Així, hem trobat els materials guixosos i calcolutics blanquinosos que formen part 

de l´anticlinal que es situa prop de Tamarit (l´Anticlinal d´Alfarràs – Barbastro), al Sud 

d´on ara estem ara, en aquesta aturada. En bona part, aquests materials formen part de la 

denominada molt sovint com a Formació Barbastro, de l´Oligocè, que ara a l´indret de 

l´aturada afloren per tot arreu. 

 

Aquests materials es troben força plegats i replegats, com es pot observar 

amplament a l´indret de l´aturada. Alhora, també s´han desenvolupat processos kàrstics 

entre els guixos. FOTOGRAFIES 2 i 3. 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 4 

Materials guixosos plegats i replegats. Aflorament dels materials de la Formació Barbastro. 

Tamarit de Llitera 
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FOTOGRAFIA 3. PARADA 4 

Detall dels plecs entre els materials de la Formació Barbastro. Tamarit de Llitera 

 

 

PARADA 5 - CONDICIONAL. VOLTANTS DE QUATRECORTS, 

(Quatrecorts, terme municipal de Peralta de la Sal, comarca de la Llitera). 

(Full 326). 
 

 Després de fer l´aturada anterior, cal retornar cap el poble de lo Campell, desfent 

la fillola que hem fet adés. Després, caldrà agafar la carretereta que es dirigeix cap el 

poblet de Quatrecorts, cap on ens caldrà anar. Posteriorment, en arribar-hi, farem una 

nova aturada, a uns 7 Km des del poble i prop de 10 des de la parada anterior. 

 

 En aquest recorregut, inicialment hem trobat els materials de la Formació 

Barbastro, que hem vist a l´aturada anterior. Després, haurem començat a trobar nivells 

de lutites i calcolutites rogenques, entre les quals hi ha abundants paleocanals de gresos. 

Es tracta dels materials de la Formació Sariñena, de l´Oligocè en transit al Miocè. Així, 

aquests són els materials que apareixen a l´indret de l´aturada, on hi ha abundants 

paleocanals.. 

 

 

PARADA 6. 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). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal seguir per la carretereta, la qual ara es 

dirigeix cap el NW, per tal d´arribar fins a la carretera A – 2216 (procedent de Sant 

esteve de Llitera). En trobar-la, ens caldrà agafar-la per tal d´anar cap al poble de 
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Peralta de la Sal. Després, 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 Sariñena. 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 verticalitzats, i 

formen part de l´Anticlinal diapíric de Balaguer-Barbastro. .  

 

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). FOTOGRAFIA 4. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 6 

Un aspecte del conjunt de les eres de les Salines de Peralta de la Sal 

 

Per d´altra banda, entre els afloraments dels materials de la Formació Barbastro, 
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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. 

 

 

PARADA 7. PLATJA FÒSSIL, (Peralta de la Sal, terme municipal de 

Peralta – Calassanç - Gavassa, comarca de la 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; així, 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 5.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 7 

Un aspecte de la platja fòssil, situada sobre els afloraments dels gresos de l´Oligocè 

(Formació Peraltilla). Peralta de la Sal 
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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. 

 

 

PARADA 8 - 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 – 2216. 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 

l´Eocè s l´Oligocè. Finalment, cal dir que aquests materials han estat explotats en 

aquest indret. 

 

 

PARADA 9 - CONDICIONAL. MINA DE CABALLOS, LA GESA, (terme de 

l´Almúnia de San Juan, comarca del Cinca). (Full 326).. 
 

Des de la parada anterior, cal retornar cap a Sanui. Després ens caldrà seguir 

cap a ponent, cap a  l´Almúnia de Don Juan, seguint la carretera A – 1237.  En aquest 

recorregut es passarà de la comarca de la Llitera a la del Cinca. Després, des del darrer 

poble esmentat, cal agafar un camí que es dirigeix cap al Nord, tot passant per la Ball de 

las Picas. Així, s´arribarà a la Mina de Caballos, després d´un recorregut proper als 14 

Km, des de la parada anterior. 

 

Tot aquest recorregut s´ha efectuat entre els materials terciaris de la Formació 

Peraltilla, constituïts per afloraments de calcolutites i gresos de colors ocres. També hem 

tallat afloraments dels nivells de calcolutites grisenques i de guixos, de la Formació 

Barbastro. Uns altres materials formen part de la Depressió Geològica de l´Ebre, situant-

se dintre de les estructures de l´Avant-País Plegat. 

 

En aquest indret. i d´acord amb els mapes topogràfics hi ha una "mina". En 

realitat es tracta d´un túnel obert per al pas del Canal de Aragón y Catalunya. Es tracta 

d´un túnel de quasi 1 km de longitud, obert entre els guixos del paratge de la Gesa. 

Aquesta circumstància va produir molts problemes: filtració de les aigües entre els guixos, 

esfondraments parcials, salinització de l´aigua del canal en sulfats càlcics. Tot això va 

produir que es tinguessin que fer notables i costoses obres de condicionament, cap a l´any 

1915, uns 10 anys després de la seva inauguració. 
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PARADA 10 - CONDICIONAL. CASTILLO DE MONZÓN, LA ZUDA, 

(terme municipal de Monzón, comarca del Cinca). (Full 326). 
 

 Després de fer l´aturada anterior, cal anar cap a la capital de la comarca del 

Cinca, cap a Monzón. Aquí, si s´escau, es pot ver una nova aturada. A tal efecte, haurem 

de pujar cap al turó on es troba el Castell. Així, des de la parada anterior, haurem 

efectuat un recorregut proper als 6 Km. 

 

 En aquest recorregut haurem anat tallant els nivells de gresos i lutites ocres 

esmentats a la parada anterior. Aquests materials pertanyen a la Formació Sariñena, de la 

que ja n´hem parlat anteriorment a altres aturades. 

 

 Des d´aquest indret, es pot gaudir d´un excel·lent lloc d´observació d´aquest sector 

de la Depressió Geològica de l´Ebre, pels voltants de Monzón. FOTOGRAFIA 6. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 10 

Un aspecte de Monzón, des de la Zuda. Per arreu es veuen els materials de la Formació Sariñena, 

en bona part recoberts per terrenys del Pleistocè i del Pliocè, de procedència fluvial  

 

 

PARADA 11 - CONDICIONAL. SONDATGE DE CASTEJÓN DEL 

PUENTE, (terme municipal de Castejón del Puente, comarca del 

Somontano). (Full 326). 
 

 Després de fer l´aturada anterior, cal anar cap a la carretera N-240, la que es 

dirigeix cap a Barbastro. En arribar al trencall de Castejón del Puente, caldrà agafar-lo 

per tal d´anar cap aquesta darrera població, on farem una nova aturada, a uns 6 Km de 

l´anterior. 
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 En aquest recorregut haurem anat tallant els nivells de gresos i lutites ocres 

esmentats a la parada anterior. Aquests materials pertanyen a la Formació Sariñena, de la 

que ja n´hem parlat anteriorment a altres aturades. Tot i així, ara a l´indret de la present 

aturada, apareixen els nivells calcolutites blanquinoses i dels guixos de la Formació 

Barbastro. 

 

 En aquest indret hi ha una interessant explotació d´aigües salades. Aquesta 

explotació es realitza per sondatge. Posteriorment, les aigües salades extretes es deixen 

evaporar, obtenint-se HALITA.   

 

 

PARADA 12. POLIGON INDUSTRIAL DE BARBASTRO, (terme 

municipal de Barbastro, comarca del Somontano). (Full 287). 
 

 Després de fer l´aturada anterior cal retornar cap a la carretera nacional N-240, per 

tal de continuar cap a Barbastro. En arribar a les immediacions del Polígon Industrial, 

caldrà fer una nova aturada, a uns 5 Km de l´anterior. 

 

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

parada anterior. Tot i així, prop del polígon (i a la baixada de la carretera) hem començat a 

trobar afloraments dels nivells de guixos, els quals pertanyen a la denominada Formació 

Barbastro, que ja hem vist a altres indrets del recorregut d´aquest itinerari 

 

 Aquests materials són els que afloren a l´indret de l´aturada. Així, ara podem 

observar les característiques d´aquests materials. Tanmateix podem veure el replegament 

que presentes, com a conseqüència de la seva elasticitat, i de la acció de la tectònica 

pirenaica.   

 

 

PARADA 13. MIRADOR DEL PUEYO DE BARBASTRO, (terme 

municipal de Barbastro, comarca del Somontano). (Full 287). 
 

 Després de fer l´aturada anterior, cal seguir per la carretera N-240, anant cap a la 

propera ciutat de Barbastro. Després de superar-la per la variant, ens caldrà seguir per 

l´esmentada carretera, fins arribar al trencall del Pueyo de Barbastro. En trobar el trencall, 

ens caldrà seguir cap al Santuari. En arribar dalt, ens caldrà fer la darrera aturada de 

l´itinerari, a uns 6 Km de la parada anterior. 

 

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

anteriors: primer els materials de la Formació Sariñena (amb lutites i calcolutites roges i 

freqüents paleocanals grisencs), després els de la Formació Peraltilla (amb gresos i 

calcolutites ocres) i finalment els de la Formació Barbastro (amb nivells de guixos, 

fonamentalment). Precisament, aquests darrers son els que afloren a la base del turó on es 

troba el Santuario del Pueyo. Dalt, afloren nivells de calcàries amb alveolines, que 

pertanyen al Sistema Pirinenc (a les serres Marginals), que encavalca als altres materials. 

 

 Des d´aquest indret de l´aturada, es pot gaudir d´un bon punt d´observació, tant del 

Sistema Pirinenc (al Nord de l´indret), com de la Depressió Geològica de l´Ebre (al Sud 

d´on ara ens trobem situats). Efectivament, el Santuari ocupa una posició privilegiada, 

visible des de molts indrets a la rodona del mateix. FOTOGRAFIA 7. 
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FOTOGRAFIA 7. PARADA 13 

Un aspecte del Pueyo de Barbastro. Dalt afloren calcàries amb alveolines, del lutecià.  

Sistema Pirinenc 

 

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 CATALANES DE LA 

ZONA 

TOPÒNIMS EN LENGUA 

CASTELLANA 

 
CAMPELL, LO ALCAMPELL 

CASTILLONROI CASTILLONROY 

LLITERA LITERA 

QUATRECORTS CUATROCORZ 

SANUI AZANUI 

TAMARIT DE LLITERA TAMARITE DE LITERA 

 
TOPÒNIMS EN LES VARIETATS 

DIALECTALS ARAGONESES DE 

LA ZONA 

TOPÒNIMS EN LENGUA 

CASTELLANA 

 
ALMUNIA DE SAN CHUAN, L´   ALMUNIA DE SAN JUAN, LA 

BALBASTRO BARBASTRO 

CASTILLÓN D´O PUENT CASTEJON DEL PUENTE 

PUEYO DE BALBASTRO, O PUEYO DE BARBASTRO, EL 

SEMONTANO SOMONTANO 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 7 
Recorregut 2, pp 19 – 32 

 

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA PER 

LA COMARCA DE LA NOGUERA: DES DE 

BALAGUER A LA SENTIU, CUBELLS, A LA 

SERRA D´ARQUELLS, LA FORADADA, RUBIÓ I 

ALOS DE BALAGUER  
 

 

Per Josep Maria MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

ADVERTIMENT PREVI 

 

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

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

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

 

Per d’altra banda, recomanem demanar la màxima informació possible sobre 

l´estat dels camins. En aquest recorregut efectuarem alguns trams per camins d’aquesta 

mena: primer pels voltants de Cubells i després entre Rubió de Dalt i la Mina de Bauxita 

de la Font de la Forradella, del terme d’Alós de Balaguer.  

 

Recomanem, per d’altra banda, tenir una absoluta cura envers de la Natura, tant 

al llarg del recorregut, com fora d´ell, en tot moment. 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 
 

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

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

(tradicionalment anomenada amb el nom de les Serres Exteriors Prepirinenques). Tot i 

així, el recorregut s’iniciarà dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre (pels indrets de la 

seva Depressió Central) pels voltants de Balaguer. Tot i així, després entrarà  a l´Avant-

país plegat (de l´esmentada depressió), concretament pels voltants de les poblacions de la 

sentiu, Cubells i la Foradada. A partir d’aquest indret ja s´entrarà dintre del  Mantell de les 

Serres Marginals, fins arribar als voltants de la població d´Alós de Balaguer, per on 

finalitzarà el recorregut. 

 

En aquest recorregut, inicialment s´aniran trobant afloraments dels materials 

cenozoics que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre. Aquests materials pertanyen 

fonamentalment a l´Eocè i a l´Oligocè. Després, en entrar al Mantell de les Serres 

Marginals, s´aniran trobant afloraments dels materials mesozoics del Triàsic, del Juràssic i 

del cretàcic  

 

També cal dir, que el recorregut de l´itinerari discorrerà per una de les comarques 

que constitueixen la Regió de Lleida; concretament per la comarca de la Noguera.  
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OBJECTIUS GENERALS 

 

Els objectius d’aquest itinerari es concretaran en diversos aspectes, geològics i 

mineralògics que apuntarem a continuació, d’acord amb el sentit de la marxa. 

 

1.- Estudi i observació dels materials cenozoics (fonamentalment de l´Eocè i de 

l´Oligocè) de la Depressió Geològica de l´Ebre (i més concretament de les Zones de la 

Depressió Central i de l´Avant-país plegat), els quals es tallaran entorn a les poblacions de 

Balaguer (la primera) i entre la Sentiu, Cubells i de la Foradada (la segona).. 

 

2.- Estudi dels materials mesozoics (els quals es reparteixen desigualment entre el 

Triàsic, el Juràssic i el Cretàcic, amb un clar predomini dels terrenys d’aquest darrer) i 

cenozoics (de l´Eocè), els quals constitueixen els relleus prepirinencs de la Unitat 

Sudpirienenca Central, que es tallaran pels voltants de Cubells i sobretot entre la Foradada 

i la fi del recorregut. Aquests materials pertanyen fonamentalment als mantells de les 

Serres Marginals. 

 

3.- Observació dels contactes entre les unitats geològiques esmentades als apartats 

anteriors; entre la Depressió Geològica de l´Ebre (a la zona de l´Avant-país plegat) i el 

Sistema Pirinenc (a la zona dels mantells de les Serres Marginals) 

 

4.- Observació de les diferents mineralitzacions que anirem trobant al llarg del 

recorregut, d’acord amb el sentit de la marxa: 

4A) de les mineralitzacions evaporítiques, que veurem si s’escau prop de Rubió del Mig, 

al barranc del Salí, entre els materials triàsics del Keuper. 

4B) de les mineralitzacions aluminíferes de rebliment de bossades kàrstiques, que 

trobarem prop de la Font de la Forradella dintre del terme d´Alós de Balaguer, entre els 

materials juràssics. 

 

 5.- Observació de les explotacions mineres relacionades amb les mineralitzacions 

anteriors, en especial de les bauxitíferes. 

 

 6.- Observació de les restauracions (naturals o artificials) realitzades sobre les 

explotacions acabades d´esmentar. 

 

7.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic.  Així, 

cal destacar, el cas del curs d´antecedència fluvial del Segre, prop de Rubió de Baix. 

 

0.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el  Patrimoni Miner, que es 

vagin trobant al llarg del recorregut.  Així, cal destacar la Teuleria i del Forn de Guix de 

Cubells.  

 

 

ANTECEDENTS 
 

En relació a aquest recorregut, farem esment d’un treball nostre relativament 

recent. Es tracta de MATA – PERELLÓ (2008) i també de MATA-PERELLÓ i 

MONTANÉ GARCIA (2004 i 2006), en uns recorreguts força semblant al que ara farem. 
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Pel que fa a les mineralitzacions que veurem en aquest itinerari, cal dir que ja estat 

prèviament descrites per nosaltres en MATA-PERELLÓ (1991), en un treball relatiu al 

conjunt de les comarques catalanes.  

 

I pel que fa a l´estructura geològica, ens remetrem als treballs de RIBA et altri 

(1976), i a GUIMERÀ et altri (1992). Tots dos fan referència al conjunt del caràcters  

geològics dels Països Catalans. 

 

Així, totes aquestes referències bibliogràfiques es trobaran convenientment 

relacionades  dintre del apartat dedicat a la REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES, al qual 

ens remetem. 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

El recorregut del present itinerari s´iniciarà a la població de Balaguer, des d´on 

s´anirà cap a la Sentiu, utilitzant les carreteres C – 14 i la local de Balaguer a Cervera. En 

aquest tram del recorregut farem les primeres aturades. 

 

Després, seguint la carretera C  14, el recorregut es dirigirà cap a Cubells. Entorn a 

la població es realitzaran diverses aturades.  Després, el recorregut es dirigirà cap a la 

propera població de la Foradada, seguint inicialment la mateixa carretera. En aquest tram 

es faran diverses aturades. Des d’aquí, tot fent una fillola, el recorregut es dirigirà cap a la 

propera població de Montsonís. Posteriorment, després de retornar a la Foradada, el 

recorregut es dirigirà cap a Rubió, fent-se de nou diverses aturades. Tot seguit, s’anirà cap 

Alós de Balaguer, per on finalitzarà el recorregut. 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI 

 

En aquest recorregut hem situat, com ja és habitual en tots els itineraris, una sèrie 

d´ESTACIONS o de PARADES, que anirem veient a continuació. En cada cas, els hi 

donarem una denominació que podrà correspondre a algun paratge proper.  

 

Per d’altra banda, en cada una de les parades, indicarem entre parèntesi el número 

del "Mapa Topográfico", a escala 1:50.000 editat per l´Instituto Geografico y Catastral, on 

es troba situada la parada considerada. En aquesta ocasió serà algú dels següents:  328 (o 

d´Artesa de Segre),  359 (o de Balaguer) i 360 (o d´Agramunt). 

 

Així doncs, la relació ordenada de les aturades que formen part del recorregut del 

present itinerari, és el següent: 

 

 

PARADA 1. EXPLOTACIONS CALCOLUTÍTIQUES DE LA 

CARRETERA A GERB, (terme de Balaguer, comarca de la Noguera). (Full 

359). 
 

El recorregut del present itinerari, s’iniciarà a la ciutat de Balaguer, des d´on ens 

caldrà sortir per la carretera C – 12, l’antiga carretera comarcal C-147 (i després la local L-
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9047), la qual es dirigeix cap al poble d’Agar.  A uns 100 m, després de sobrepassar el 

darrer pont sobre el Riu Segre, (el qual ens queda a la dreta), caldrà deixar la carretera 

anterior, per a continuar per la carretera local LV-9047, la qual es dirigeix cap a Gerb. Al 

poc d’agafar-la, es trobaran les antigues explotacions de materials calcolutítics adreçats a 

una antiga teuleria, la qual es troba al costat de la carretera. Precisament, en aquest indret 

de l’antiga teuleria, és on ens cal fer la present aturada. 

 

En aquest lloc, es veu un interessant aflorament d’uns nivells de calcolutites 

(explotades com a lutites, i adreçades per al benefici de l’antiga teuleria), de colors ocres. 

Aquests nivells ja pertanyen a la Formació Solsona, tot i que molt a prop del seu trànsit 

cap a la Formació Fraga. Aquests materials són també els que afloren al Turó del Sant 

Crist de Balaguer. 

 

Cal destacar que en aquest indret, els materials presenten un clar cabussament cap 

al Sud, ja que ens trobem al flanc meridional de l´Anticlinal de Cubells - Balaguer - 

Barbastre, a la zona de intersecció amb l´Anticlinal d´Almenara - Bellmunt - la Sentiu. És 

a dir: ens trobem dintre d´una zona de gran complexitat tectònica, la qual pertany a la 

denominada Zona de l´Avant-país Plegat, de la Depressió Geològica de l´Ebre. 

 

Finalment, cal dir que en aquest indret va haver-hi una explotació dels nivells 

esmentats, els quals s’utilitzaven a una antiga fàbrica de ceràmica, la qual es troba 

actualment tancada, des de fa poc de temps.  FOTOGRAFIA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1, PARADA 1 

Una imatge de la xemeneia de l’antiga teuleria de Balaguer.2006 

 

 

PARADA 2. GESERES DE LA SENTIU, (terme municipal de la Sentiu de 

Sió, comarca de la Noguera). (Full 360). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal retornar a Balaguer, per tal de continuar ara 

cap al NE, seguint la carretera C – 13. Poc abans de trobar el trencall de la Sentiu, 
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trobarem un camí per la dreta que es dirigeix cap a unes antigues guixeres(geseres). Ens 

caldrà agafar-lo per tal de fer una nova aturada, a uns 4 – 5 Ken de l’anterior. 

 

En aquest indret, ens trobem situats dintre de la Depressió Geològica de l’Ebre, i 

més exactament a la denominada zona de l´Avant País Plegat. Així, ens trobem situats al 

bell mig de l´Anticlinal d´Almenara - la Sentiu, (el qual enllaça per ponent amb l´Anticlinal 

de Barbastro - Alfarràs, conjuntament amb  l´Anticlinal de Cucells - Camarasa)- 

 

En aquest recorregut hem trobat els materials cenozoics que hem vist a l’aturada 

anterior,  Així, cal dir. que aquí afloren els materials terciàries de la Formació Barbastro. 

Aquests materials es troben constituïts per alternances de guixos i de calcolutites 

grisenques, amb un cert predomini dels primers. Així, Aquí, han estat explotats aquests 

materials en una antiga gesera. FOTOGRAFIA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 
Antiga Gasarà de la Sentiu. 2006 

 

També cal dir que al mateix poble, per sota del turó del Castell, es pot gaudir d’un 

bon aflorament d’aquests materials, apareixent els guixos en una posició gairebé vertical  
 

 

PARADA 3. PLAÇA DE L’ESGLÉSIA DE CUBELLS, (terme municipal de 

Cubells, comarca de la Noguera). (Full 328)  

 

Després de realitzar parada anterior, cal tornar a la carretera C – 13 (seguint 

després per la C – 26), la qual es va desplaçant cap a la població de Cubells Així, 

després d’arribar-hi,  cal pujar cap a la part alta del poble (per on hi ha l´Església 

Romànica). Davant de la mateixa farem una nova aturada. Així, haurem recorregut prop 

de 35Km  
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En aquest recorregut, hem anat trobant els materials esmentats a la parada 

anterior. Així, al pujar cap al turó on es troba l’església, hem trobat els materials amb 

nivells de calcolutites i guixos, molt inclinats. 

 

Des d’aquest indret, mirant cap al SE es pot veure la Serra Llarga, com un rosari 

de turons i valls. Aquesta serra es situa sobre un anticlinal (l´Anticlinal d´Almenara). 

FOTOGRAFIA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3, PARADA 3 

La serra llarga sobre l´Anticlinal d´Almenara  
 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 4  

Teuleria de Cubells 
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PARADA 4 – TEULERIA DE CUBELLS, (terme municipal de Cubells, 

comarca de la Noguera). (Full 328) 

 

Després de fer l’aturada anterior, cal sortir del poble per la carretera que es 

dirigeix cap a Montgai, per tal d’agafar un camí situat a la dreta de la carretera. Aquest 

camí eix a uns 2´5 Km de Cubells. A uns 150 metres de la carretera, cal fer l’aturada. La 

farem a uns 3 Km de la parada anterior, aproximadament. 

 

 En aquest recorregut hem anat trobant, fonamentalment afloraments dels nivells 

de calcolutites ocres i gresos del mateix color. Aquests materials pertanyen a la 

Formació Urgell. Tot i així, a la sortida de Cubells haurem trobat afloraments de nivells 

de guixos. Tots aquests materials son cenozoics i formen part de la Depressió 

Geològica de l’Ebre. En aquest indret hi ha una antiga Teuleria, que recentment ha estat 

restaurada. Forma part del Patrimoni Miner de la Noguera. Finalment, cal dir que els 

materials han estat estrets de la proximitat de la teuleria. FOTOGRAFIA 34 
 

 

PARADA 5 – SERRA D´ARQUELLS, (terme municipal de Cubells, 

comarca de la Noguera). (Full 328) 
 

 Després de fer l’aturada anterior, cal anar ara cap al Nord, tot fent un recorregut 

de quasi 2 Km, per tal d’arribar fins a la Serra d´Arquells, al peu de la mateixa farem 

una nova aturada, la tercera d’aquest recorregut. 

 

 En aquest trajecte, hem travessat el nucli de l´Anticlinal de Cubells, i hem anat 

trobant afloraments dels nivells de guixos i calcolutites grisenques. Prop de la Serra 

d´Arquells, hem trobat els nivells de calcolutites i gresos de la Formació Urgell, que 

hem vist a les anteriors aturades d’aquest recorregut..  

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 5 

Encavalcament de la Serra d´Arquells, amb materials del Keuper a la base 
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Així, en quest lloc es pot veure l’encavalcament de la Serra d´Arquells (de les 

Serres Marginals del Sistema Pirinenc), sobre la Depressió Geològica de l´Ebre. Així, 

es pot veure com els materials carbonatats cretàcics, lliscant sobre els nivells de guixos i 

argiles del Keuper, s’han situat sobre els cenozoics de la Depressió Geològica de 

l´Ebre. Cal dir que entre els materials del Keuper es troben afloraments d’ofites. 

FOTOGRAFIA 5. 

 
 

PARADA 6 – FORN DE GUIX DE CUBELLS, (terme municipal de 

Cubells, comarca de la Noguera). (Full 328) 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal tornar cap a Cubells, per tal d’anar cap a 

les immediacions del Cementiri, cap al Forn de Guix. En aquest indret farem una nova 

aturada, a uns 2 Km de l’anterior. 

 

 En aquest recorregut. Hem anat trobant els materials esmentats als recorreguts 

de les aturades anteriors. Així., hem vist afloraments dels nivells de guixos cenozoics. 

Precisament, en aquest indret han estat utilitzats com a matèria prima per a un forn de 

guix, recentment restaurat.  Aquest forn forma part del Patrimoni Miner de la comarca 

de la Noguera. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 6 

Un aspecte del Forn de Guix de Cubells 

 

 

PARADA 7. EL MIRADOR DE FORADADA, (terme municipal de la 

Foradada, comarca de la Noguera). (Full 328) 
 

Des de la sortida de Cubells, cal agafar la carretera C-26, per tal d’anar cap al 

Nord. En trobar el trencall de la Foradada (la ruta L – 9137), ens caldrà agafar-lo. Quasi 



27 
 

a l’entrada del poble farem una nova aturada, a uns 7 Km de la parada anteriorment 

realitzada.  

 

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

anterior. Tot i així, en aquest indret hi ha un aflorament de les calcàries mesozoiques. 

Aquestes, (sobre una làmina de guixos i argiles del Keuper). Encavalquen als materials 

cenozoics de la Depressió Geològica de l´Ebre. Es tracta d’un encavalcament similar al 

de la Serra d´Arquells, que hem vist a la tercera aturada del recorregut. 

 

 També, des d’aquí es pot veure el forat que dona nom al poble. Aquest es una 

antiga cavitat kàrstica erosionada, que es localitza entre les calcaries mesozoiques sobre 

les que s’assenta el poble.  

  
 

PARADA 8 – ERMITA DE MONTSONÍS, (Montsonís, terme municipal 

d´Artesa de Segre, comarca de la Noguera). (Full 328) 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal anat cap a Montsonís, per la carretera local 

que hi duu (la L – 9138). En arribar-hi farem una nova aturada, a uns 1´5 Km de la 

parada anterior, aproximadament, 

 

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

anterior. Aquests són els que apareixen a l´indret de l’aturada. Així, s´hauran fet palesos 

els nivells carbonatats cretàcics de les Serres Marginals, Ara des d’aquest lloc, es veu 

una immillorable visió del conjunt de les Serres Marginals, de las Serra de Sant Mamet 

i dels Montsecs, diferents mantells del Sistema Pirinenc. També es veuen els relleus del 

Castellot d´Artesa de Segre i de Montmagastre, integrants més o menys aïllats de les 

Serres Marginals. FOTOGRAFIA 7. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 8 

Aspecte dels relleu de Montmagastre, des de Montsonís 
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Des d’aquí es pot veure el cas d’antecedència fluvial del riu Segre. Aquest, 

després de circular per entre els materials tous de la Depressió Geològica de l´Ebre, 

entra de nou als materials del Sistema Pirinenc, que havia travessat fins arribar a 

Castell-llebre, aigües amunt d´Oliana. FOTOGRAFIA 8. 

 

 
 

FOTOGRAFLA 8. PARADA 8 

El Segre, sortint de la Depressió Geològica de l´Ebre i entrant l Sistema Pirinenc 

 

 

PARADA 9. CARRETERA DE RUBIÓ DE LA FORADADA A RUBIÓ, 

APROXIMADAMENT A 1 Km DEL SEU INICI, (terme municipal de la 

Foradada, comarca de la Noguera). (Full 328) 

 
Després de realitzar la parada anterior, cal tornar a la Foradada, per tal de 

seguir cap a Rubió (i cap Alós de Balaguer, seguint de nou la carretera local L - 9137), 

poc després del seu inici i després d’una corba a la dreta tenim un aflorament en el talús 

dret de la carretera. Aquí farem una nova aturada a uns 3 Km de la parada anterior, 

 

En aquest indret es fan palesos els materials de al Depressió Geològica de l’Ebre 

situats en contacte amb materials carbonats del Cretaci Superior (carregats de rudistes). 

Aquest aflorament,  igual que molts d’aquesta zona, resulta ser de gran importància a 

l’hora de reconstruir la història geològica del nostre país. A primer cop d’ull no són més 

que roques detrítiques dipositades en una platja eocènica però si en el mirem amb un xic 

més de detall veurem com en aquests sediments litorals hi ha uns forats circulars; en el 

marge d’algun dels forats hi podem apreciar una aurèola d’impacte i un bloc de calcària 

cretàcica en el seu interior (la causant de l’impacte).   

 

La interpretació és del tot immediata; es tracta d’una platja situada al peu d’un 

penya-segat del qual es desprenien roques i aquestes queien sobre l’arena de la platja. 

Evidentment, es tracta d´una raresa en el registre estratigràfic fòssil. 
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En continuar per la carretera que anem seguint en direcció a Rubió, desprès d’un 

fort giravolt a l’esquerra podrem tornar a veure els materials vermells del Keuper 

creuats per venes de guix fibrós.  

 
 

PARADA 10. EL SALÍ DE RUBIÓ, (Rubió, terme municipal de la 

Foradada, comarca de la Noguera). (Full 328) 

 
Després de la parada anterior, cal seguir cap a Rubió (seguint sempre per la 

carretera anteriorment esmentada), així arribarem a un pontet que creua el barranquet 

del salí de Rubió. Aquí farem una nova aturada, si s’escau. Ací, tampoc aquí hi ha 

massa lloc per deixar cotxes. Tot i així, pararem poc desprès de passar un pontet que 

creua el Barranc del Salí (un nom força suggeridor i més encara si pensem que ens 

trobem molt prop dels materials evaporítics del Keuper). Així, des de la parada anterior, 

haurem efectuat un recorregut proper a uns 1´5 Km i escaig. 

 

En aquest indret hi havia unes antigues salines, les quals es troben totalment 

perdudes a l´actualitat. Tot i així, es fàcil veure les eflorescències salines, malgrat haver 

desaparegut les salines. 

 

 

PARADA 11.  MINA DE BAUXITA DE LA FONT DE LA 

FORRADELLA, (terme d´Alós de Balaguer, comarca de la Noguera). (Full 

328). 
 

Des de la parada anterior, cal anar cap al poble de Rubió del Mig. Poc després de 

sobrepassar-lo  (a uns 100m), es trobarà un camí per l´esquerra, que condueix cap a la Font 

de la Forradella (després de deixar un camí millor per l´esquerra i després passar un collet). 

Així, ens caldrà anar cap aquest indret de la Font de la Forradella. En aquest indret, del 

terme d´Alós de Balaguer, s´efectuarà la present parada, després d’un recorregut d’uns 5 

Km, des de la parada anterior, realitzada abans de Rubió. 

 

En tot el recorregut, des de la parada anterior, s´han anat tallant els materials 

mesozoics que constitueixen la Unitat de les Serres Marginals. Aquests materials es troben 

formats per lutites i guixos del Triàsic Superior (Keuper); així com per nivells carbonatats i 

sorrencs del Juràssic i del Cretàcic.  

 

En aquest indret, hi ha unes mineralitzacions de bauxites (o millor dit: de 

laterites). Aquestes, formen part d´unes mineralitzacions de rebliment de cavitats 

d’origen Kàrstic, que es localitzen sobre uns afloraments de nivells carbonatats que 

pertanyen al Juràssic.  

 

Entre els minerals d’alumini presents, cal fer esment dels següents: BOEHMITA, 

DIASPOR, GIBBSITA i CAOLINITA (molt abundant). També cal  fer esment d’un 

mineraloid: l´ALUMOGEL. Per d’altra banda, entre els minerals de ferro (molt 

abundants), cal fer l´esment de la GOETHITA (d´aspecte limonític), i sobretot de 

l´HEMATITES (és el mineral que donat el color al conjunt de les mineralitzacions). 

També cal fer esment de la presència de la CALCITA, entre altres minerals. 

FOTOGRAFIES 9 i 10. 
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FOTOGRAFIA 9, PARADA 11 

Aspecte de d´una de les cavitats kàrstiques, reblertes de bauxita 

 

 
 

FOTOGRAFIA 10. PARADA 11 

Un aspecte de les antigues explotacions 
 

Per d’altra banda, també cal fer esment d´una mineralització d´alteració de 

pirites. En efecte, en aquest indret hi ha uns nivells cretàcics (que cobreixen als abans 

esmentats del Juràssic), els quals contenen unes formacions carbonoses, amb presència de 

PIRITA. Per l´alteració d’aquest mineral s’ha format MELANTERITA, i també s´ha 
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format Àcid Sulfúric. Aquest ha atacat als carbonats, sovint rics en magnesi, formant-se 

EPSOMITA, GUIX , HEXAHIDRITA i STARKIÍTA, entre molts altres minerals. 
 

 

PARADA 12. TRAVERTINS D´ALÓS DE BALAGUER, (terme d´Alós 

de Balaguer, comarca de la Noguera). (Full 328).  

 
 Després de fer l’aturada anterior, cal seguir cap al proper poble d´Alós de 

Balaguer. En arribar-hi cal anar remuntar el barranc, per darrera del molí. A quasi 100m 

d’aquest caldrà fer una nova aturada, a uns 8 Km de l´anterior. 

 

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

anteriors. A menys de 1Km del poble, haurem creuat un interessant anticlinal tombat. 

FOTOGRAFIA 11. Després, en arribar al poble, haurem vist abundants afloraments de 

travertins, fruït de les nombroses surgències d´aigua, la qual ha anat circulant per entre 

els materials mesozoics, de caràcter eminentment carbonatats. 

 

 En aquest lloc hi ha uns magnífics travertins, fruit del fenomen esmentat a  

l´apartat anterior.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 11. PARADA 12 

Un aspecte de l´anticlinal tombat 

 

 

AQUI FINALITZA EL RECORREGUT DEL PRESENT ITINERARI 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 7 
Recorregut 3, pp 33 – 40 

 

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA PER 

LA COMARCA DE LA NOGUERA: DES D’ALÓS 

DE BALAGUER ALS COMS I A LA SERRA DE 

SANT MAMET  
 

 

Per Josep Maria MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

ADVERTIMENT PREVI 

 

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

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

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

 

Per d´altra banda, recomanem demanar la màxima informació possible sobre 

l´estat dels camins. En aquest recorregut efectuarem alguns trams per camins entre Alòs 

de Balaguer i les diferents aturades de la Serra de Sant Mamet.  

 

Recomanem, per d´altra banda, tenir una absoluta cura envers de la Natura, tant 

al llarg del recorregut, com fora d´ell, en tot moment. 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 
 

En aquesta ocasió, el recorregut de l´itinerari discorrerà, en la seva quasi totalitat 

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

(tradicionalment anomenada amb el nom de les Serres Exteriors Prepirinenques). Així 

anirem trobant el Mantell de les Serres Exteriors i més endavant el Mantell de la Serra de 

Sant Mamet, que veurem en bona part del recorregut. 

 

Així, al llarg del recorregut d´aquest itinerari, anirem trobant, fonamentalment, 

afloraments dels materials mesozoics del Triàsic, del Juràssic i del Cretàcic. Tanmateix, 

trobarem afloraments dels materials cenozoics de l´Eocè. 

 

També cal dir, que el recorregut de l´itinerari discorrerà per una de les comarques 

que constitueixen la Regió de Lleida; concretament per la comarca de la Noguera. A més a 

mes, la totalitat del recorregut el farem per un sol terme municipal; el d´Alós de Balaguer, 

 

 

OBJECTIUS GENERALS 

 

Els objectius d´aquest itinerari es concretaran en diversos aspectes, geològics i 

mineralògics que apuntarem a continuació, d´acord amb el sentit de la marxa. 
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1.- Estudi dels materials mesozoics (els quals es reparteixen desigualment entre el 

Triàsic, el Juràssic i el Cretàcic, amb un clar predomini dels terrenys d´aquest darrer) i 

cenozoics (de l´Eocè), els quals constitueixen els relleus prepirinencs de la Unitat 

Sudpirienenca Central, que es tallaran entre Alòs de Balaguer i la Serra de Sant Mamet. 

Aquests materials pertanyen mantells de les Serres Marginals. 

 

2.- Observació dels contactes entre la unitat geològica acabada d´esmentar a 

l´apartat anterior i la propera Depressió Geològica de l´Ebre (a la zona de l´Avant-país 

plegat), que no arribarem a tallar, S’estén al Sud de l´itinerari, i també a llevant (prop 

d´Artesa de Segre). La millor observació d´aquest contacte el farem des del cim de la Serra 

de Sant Mamet. 

 

3.- Observació de les diferents mineralitzacions que anirem trobant al llarg del 

recorregut: en concret de les mineralitzacions aluminíferes de rebliment de bossades 

kàrstiques, que trobarem als Coms, dintre del terme d´Alós de Balaguer, entre els materials 

juràssics. 

 

 4.- Observació de les explotacions mineres relacionades amb les mineralitzacions 

anteriors.  

 

 5.- Observació de les restauracions (naturals o artificials) realitzades sobre les 

explotacions acabades d´esmentar. 

 

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

Patrimoni Miner, que es vagin trobant al llarg del recorregut.   

 

 

ANTECEDENTS 
 

En relació a aquest recorregut, farem esment d´uns treballs nostres, nostre 

relativament antics. Es tracta de MATA-PERELLÓ i MONTANÉ GARCIA (2004, 2006a 

i 2006b), son uns recorreguts força semblants al que ara farem. 

 

Pel que fa a les mineralitzacions que veurem en aquest itinerari, cal dir que ja estat 

prèviament descrites per nosaltres en MATA-PERELLÓ (1991), en un treball relatiu al 

conjunt de les comarques catalanes. I pel que fa a l´estructura geològica, ens remetrem als 

treballs de RIBA et altri (1976), i a GUIMERÀ et altri (1992). Tots dos fan referència al 

conjunt del caràcters  geològics dels Països Catalans. 

 

Així, totes aquestes referències bibliogràfiques es trobaran convenientment 

relacionades  dintre del apartat dedicat a la REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES, al qual 

ens remetem. 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

El recorregut del present itinerari s´iniciarà a la població d´ Alòs de Balaguer, des 

d´on s´anirà cap a la Serra de Sant Mamet. En aquest recorregut inicial s’efectuaran 

diverses aturades, tant pels voltants d´Alós de Balaguer com a la pujada cap a l´esmentada 
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Serra de Sant Mamet. En arribar al cim de la serra, finalitzarà aquest recorregut, realitzat 

íntegrament dintre del terme municipal d´Alós de Balaguer.. 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

En aquest recorregut hem situat, com ja és habitual en tots els itineraris, una sèrie 

d´ESTACIONS o de PARADES, que anirem veient a continuació. En cada cas, els hi 

donarem una denominació que podrà correspondre a algun paratge proper.  

 

Per d´altra banda, en cada una de les parades, indicarem entre parèntesi el número 

del "Mapa Topográfico", a escala 1:50.000 editat per l´Instituto Geografico y Catastral, on 

es troba situada la parada considerada. En aquesta ocasió serà exclusivament el següent:  

328 (o d´Artesa de Segre). 

 

Així doncs, la relació ordenada de les aturades que formen part del recorregut del 

present itinerari, és el següent: 

 

 

PARADA 1. TRAVERTINS D’ALÓS DE BALAGUER, (terme d´Alós de 

Balaguer, comarca de la Noguera). (Full 328).  
 

En aquest indret, situat prop de les Piscines Municipals d’Alós de Balaguer, 

iniciarem el recorregut del present itinerari. En aquest lloc hi ha uns magnífics 

travertins, i aquí farem la primera aturada del recorregut. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Aflorament dels travertins 

 

 Aquests travertins són conseqüència de la precipitació del carbonat càlcic, en 

arribar a una font o a l´umbral de una conca lacustre. Així, aquests travertins son  fruït 
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de les nombroses surgències d’aigua, la qual ha anat circulant per entre els materials 

mesozoics, de caràcter eminentment carbonatats. 

 

 Per d´altra banda, cal dir que aquest recorregut l´estem fent per les Serralades 

Prepirinenques. 

 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. LES FONTS D’ALÓS DE BALAGUER, 

(terme d’Alós de Balaguer, comarca de la Noguera). (Full 328).  
 

 Després de fer l’aturada anterior, cal seguir cap al proper poble d’Alós de 

Balaguer. En arribar-hi cal continuar pel barranc que puja cap a la Serra de Sant 

Mamet. A uns 0´3 Km de d’anterior, farem una nova aturada 

 

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

anterior. Després, en arribar al riu, haurem trobat afloraments detrítics recents, de 

l´Holocè, els quals cobreixen als anteriors. 

 

Per d’altra banda, en aquest indret es fan paleses les fonts d’aigua per arreu. 

Aquestes aigües procedeixen de la Serra de Sant Mamet, i han anat circulant entre els 

nivells carbonatats que constitueixen l’esmenta-la serra.. 

 

 

PARADA 3 - CONDICIONAL. CAMÍ D’ACCÉS A SANT MAMET, 

BARRANCADA, (terme municipal d´Alós de Balaguer, comarca de la 

Noguera). (Full 328).  
 

 Després de fer l’aturada anterior, cal seguir cap amunt, pel camí que ascendeix 

cap a la Serra de Sant Mamet. A la mateixa sortida del poble, es necessari efectuar una 

nova aturada.  Així, des de la parada anterior, pràcticament, haurem fet un recorregut 

proper a 1 Km i escaig. 

 

En aquest recorregut, hem continuat trobant els travertins esmentats a les 

darreres aturades. Tot i així, en aquest indret es pot estudiar la força de les aigües del 

barranc. 

 

En aquest lloc hi ha un aflorament del materials detrítics de l´Holocè. Aquests 

materials formen part dels sediments procedents per les crescudes del riu Segre i dels 

seus afloraments. 

 

 

PARADA 4. MINA DE BAUXITA DELS COMS, (terme municipal d´Alós 

de Balaguer, comarca de la Noguera). (Full 328).  
 

Després d´efectuar la parada anterior, caldrà reprendre el camí, per tal d´anar cap al 

poble d´Alós de Balaguer. Des d´aquest poble, cal agafar un camí que es dirigeix cap al 

Nord, per tal d´arribar fins a l´indret dels Coms, on s´efectuarà la present parada. Així, des 

de l´anterior, s´hauran recorregut uns 11Km, aproximadament. 
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En el recorregut, des de la parada anterior, s´han continuat trobant els nivells 

carbonatats del Juràssic i del Cretàcic; tot i que cap als voltants d´Alós de Balaguer 

predominen les lutites i guixos del Triàsic Superior (del Keuper). Molt sovint, aquests 

materials es troben recoberts per nivells de conglomerats oligocènics, postorogènics. 

 

Pel que fa a l´indret de la present parada (Els Coms), cal dir que hi ha unes 

antigues, i alhora importants, explotacions de les bauxites. Aquestes roques, són en realitat 

unes laterites, i són força semblants a les que veurem dintre de la propera parada.  Com 

aquelles, es tracta d´una mineralització de rebliment de cavitats d’origen Kàrstic. La 

mineralització es localitza sobre un aflorament dels nivells carbonatats (calcàries i 

dolomies), que com al cas anterior, pertanyen al Juràssic. FOTOGRA. 2 i 3, 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2, PARADA 4 

Contacte entre les bauxites i les calcàries  

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 4 

Un aspecte general de la zona minera dels Coms 



38 
 

 

Entre els minerals d’alumini presents, cal fer esment dels següents: BOEHMITA, 

DIASPOR, GIBBSITA i CAOLINITA (molt abundant),. També cal  fer esment d’un 

mineraloid: l´ALUMOGEL.  

 

Per d’altra banda, entre els minerals de ferro (molt abundants), cal fer l´esment de 

la GOETHITA (d´aspecte limonític), i sobretot de l´HEMATITES (és el mineral que donat 

el color al conjunt de les mineralitzacions). També cal fer esment de la presència de la 

CALCITA, entre altres minerals. 

 

La quantitat de minerals de ferro es tant elevada, que es podria considerar que 

aquestes bauxites són en realitat latertes, en funció de la seva composició. I potser, gairebé 

latertes saliníferes. 

 

 

PARADA 5 - CONDICIONAL. POU DE GLAÇ DE SANT MAMET, 

(terme d´Alós de Balaguer, comarca de la Noguera). (Full 328).  
 

 Després de fer la parada anterior, cal continuar amunt, anant cap al cim de Sant 

Mamet. A menys de 1´5 Km de la parada anterior, en caldrà fer-n’hi una altra. Aquesta la 

farem a la vora del camí ascendent. En aquest recorregut, hem anat trobant els materials 

esmentats a les parades anteriors, que són els que apareixen a l´indret de l´aturada.  
 

Per d’altra banda, en aquest lloc hi ha un interessant pou de gel, Tanmateix 

encara es conserven part dels edificis relacionats amb el Pou de gel. Com en els altres de 

la zona es recollien les neus a l´hivern. Soterrant-se tot seguit amb palla dintre del pou de 

gel. D´aquesta manera es conservava el gel i es podia utilitzar durant tot l´any per a la 

conservació dels aliments. FOTOGRAFIA 4. 

 
 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 5 

Detall del Pou de glaç de la Serra de Sant Mamet 
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Cal considerar que els pous de gel son una altra mena de Patrimoni Miner. La 

mineria és l´aprofitament dels georecursos i el gel (o la neu) no deixen de ser en cap 

moment un georecurs. 

 

 

PARADA 6 - CONDICIONAL. SERRA DE SANT MAMET, (terme d´Alós 

de Balaguer, comarca de la Noguera). (Full 328).  
 

 Després de fer l´aturada anterior cal acabar d´arribar fins a l´indret més alt de la 

Serra. Aquí farem la darrera aturada, a menys de 2 Km de l´anterior. 

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials mesozoics 

esmentats a les aturades anteriors. Aquests, en bona part pertanyen al Cretàcic. Així, dalt 

de tot, haurem trobat les calcàries del Maastrichtià – Campanià. No cal oblidar que 

aquestes calcàries constitueixen la Xarnera de l´Anticlinal de Sant Mamet, per on estem 

situats, dintre del Mantell de Sant Mamet. 

 

Des d´aquest indret hi ha un lloc immillorable d´observació de les estructures de 

les Serres Marginals, i fins i tot de la llunyana Depressió Geològica de l´Ebre, situada més 

al Sud.  FOTOGRAFIA 5. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 6 

Detall de les Serres Marginals des la Serra de Sant Mamet 

 

 

 

AQUI FINALITZA EL RECORREGUT DEL PRESENT ITINERARI 

_________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 7 
Recorregut 4, pp 41– 52 

 

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA PER 

LES COMARQUES DE LA NOGUERA I DE 

L´URGELL: DES D´ALÓS DE BALAGUER A 

BALDOMAR, ARTESA DE SEGRE, MAFET, 

AGRAMUNT I AL PILAR D´ALMENARA  
 

 

Per Josep Maria MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ                                     

 

 

ADVERTIMENT PREVI 

 

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

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

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

 

Per d´altra banda, recomanem demanar la màxima informació possible sobre 

l´estat dels camins. En aquest recorregut efectuarem alguns trams per camins, però no 

seran pas gens llargs, en tots els casos, Recomanem, per d´altra banda, tenir una absoluta 

cura envers de la Natura, tant al llarg del recorregut, com fora d´ell, en tot moment. 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 
 

En aquesta ocasió, el recorregut de l´itinerari tindrà dos trams ben diferenciats. En 

un primer tram discorrerà, en la seva quasi totalitat pel Sistema Pirinenc, i més 

concretament ho farà per la seva Unitat Sudpirinenca Central (tradicionalment anomenada 

amb el nom de les Serres Exteriors Prepirinenques).  

 

Tot i així, en un segon tram del recorregut de l´itinerari transitarà per la zona de 

l´Avant-país plegat (de la Depressió Geològica de l´Ebre), concretament pels voltants de 

les poblacions de Baldomar i Artesa de Segre. Després, des d´aquest indret, el recorregut 

s’endinsarà dintre de la Depressió Central de la Depressió Geològica de l´Ebre, tot anant 

cap a Agramunt i cap al Pilar d´Almenara, fer on finirà el recorregut. 

 

Així, en el primer tram del recorregut, anirem trobant afloraments dels materials 

mesozoics del Triàsic, del Juràssic i del Cretàcic, els quals constitueixen les Serres 

Exteriors Prepirinenques. Per d´altra banda, en el segon tram del recorregut, anirem 

trobant afloraments dels materials cenozoics de l´Eocè i de l´Oligocè, els quals 

constitueixen la Depressió Geològica de l´Ebre, per aquests indrets. 

 

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

que constitueixen la Regió de Lleida; concretament per les comarques de la Noguera i de 

l´Urgell.  
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OBJECTIUS GENERALS 

 

Els objectius d´aquest itinerari es concretaran en diversos aspectes, geològics i 

mineralògics que apuntarem a continuació, d´acord amb el sentit de la marxa. 

 

1.- Estudi dels materials mesozoics (els quals es reparteixen desigualment entre el 

Triàsic, el Juràssic i el Cretàcic, amb un clar predomini dels terrenys d´aquest darrer) i 

cenozoics (de l´Eocè), els quals constitueixen els relleus prepirinencs de la Unitat 

Sudpirienenca Central, que es tallaran entre Alòs de Balaguer  i Baldomar; així com pels 

voltants d´Artesa de Segre. Aquests materials pertanyen mantells de les Serres Marginals. 

 

2.- Estudi i observació dels materials cenozoics (fonamentalment de l´Eocè i de 

l´Oligocè) de la Depressió Geològica de l´Ebre (i més concretament de la zona de l´Avant-

país plegat), els quals es tallaran entorn a les poblacions de Baldomar i Artesa de Segre. I 

també d´aquests materials situats dintre de la Depressió Central de la Depressió Geològica 

de l´Ebre. 

 

3.- Observació dels contactes entre les unitats geològiques esmentades als apartats 

anteriors; entre la Depressió Geològica de l´Ebre (a la zona de l´Avant-país plegat) i el 

Sistema Pirinenc (a la zona dels mantells de les Serres Marginals) 

 

4.- Observació de les diferents mineralitzacions que anirem trobant al llarg del 

recorregut: en concret de les mineralitzacions evaporítiques de guix, dintre de Montclar 

d´Urgell. 

 

 5.- Observació de les explotacions mineres relacionades amb les mineralitzacions 

anteriors.  

 

 6.- Observació de les restauracions (naturals o artificials) realitzades sobre les 

explotacions acabades d´esmentar. 

 

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

Patrimoni Miner, que es vagin trobant al llarg del recorregut.   

 

 

ANTECEDENTS 
 

En relació a aquest recorregut, farem esment d´uns treball nostre relativament 

antics. Es tracta de MATA-PERELLÓ i MONTANÉ GARCIA (2004 i 2006), pel que fa al 

primer tram del recorregut. No coneixem antecedents, pel que fa al segon tram, des 

d´Artesa al Pilar d´Almenara. 

 

Pel que fa a les mineralitzacions que veurem en aquest itinerari, cal dir que ja estat 

prèviament descrites per nosaltres en MATA-PERELLÓ (1991), en un treball relatiu al 

conjunt de les comarques catalanes. I pel que fa a l´estructura geològica, ens remetrem als 

treballs de RIBA et altri (1976), i a GUIMERÀ et altri (1992). Tots dos fan referència al 

conjunt del caràcters  geològics dels Països Catalans. 
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Així, totes aquestes referències bibliogràfiques es trobaran convenientment 

relacionades  dintre del apartat dedicat a la REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES, al qual 

ens remetem. 

 

 

RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

El recorregut del present itinerari s´iniciarà a la població d´ Alòs de Balaguer, des 

d´on s´anirà cap a les poblacions de Baldomar i Vernet, anant finalment cap la vila 

d´Artesa de Segre. En aquest tram es realitzaran diverses aturades, seguint una carretera 

local, sense numeració. 

 

Després, el recorregut es dirigirà cap a les immediacions de Montclar d´Urgell, 

Mafet i Agramunt. En aquest tram es faran algunes aturades, alhora que s´anirà seguint la 

carretera autonòmica catalana C – 14 (també denominada C – 74). En aquest tram es 

passarà de la comarca de la Noguera a la de l´Urgell 

 

Finalment, des d´Agramunt ens caldrà continuar cap el SSE, seguint ara la 

carretera local LV – 3231. Així, per aquesta ruta s´anirà cap a lo Pilar d´Almenara, per on 

es faran les darreres aturades i finalitzant el recorregut en aquest indret acabat d´esmentat. 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

En aquest recorregut hem situat, com ja és habitual en tots els itineraris, una sèrie 

d´ESTACIONS o de PARADES, que anirem veient a continuació. En cada cas, els hi 

donarem una denominació que podrà correspondre a algun paratge proper.   

 

Per d´altra banda, en cada una de les parades, indicarem entre parèntesi el número 

del "Mapa Topográfico", a escala 1:50.000 editat per l´Instituto Geografico y Catastral, on 

es troba situada la parada considerada. En aquesta ocasió seran exclusivament els següents:  

328 (o d´Artesa de Segre) i 360 (o d´Agramunt).  

 

Així doncs, la relació ordenada de les aturades que formen part del recorregut del 

present itinerari, és el següent: 

 

 

PARADA 1. TRAVERTINS D´ALÒS DE BALAGUER, (terme municipal 

d´Alós de Balaguer, comarca de la Noguera). (Full 328).  
 

El recorregut d´aquest itinerari, el començarem en aquest indret, situat molt prop 

de les Piscines Municipals d´Alòs de Balaguer. En aquest lloc hi ha uns magnífics 

travertins, i aquí farem la primera aturada del recorregut, aproximadament a uns 0´2 Km 

del nucli de la població.  

 

Aquests travertins són conseqüència de la precipitació del carbonat càlcic, en 

arribar a una font o a l´umbral de una conca lacustre. Així, aquests travertins son  fruït 

de les nombroses surgències d’aigua, la qual ha anat circulant per entre els materials 

mesozoics, de caràcter eminentment carbonatats. Així, es formen en dipositar-se el 

carbonat de calci, a partir del bicarbonat d´aquest metall dissolt a l´aigua. La 
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precipitació es produeix pel despreniment de l’anhídrid carbònic, en arribar les aigües 

bicarbonatades a la font. Així, en desprener-se l’anhídrid carbònic, el bicarbonat de 

calci passa a carbonat, precipitant-se. Aquesta precipitació es la que dona el travertí. 

FOTOGRAFIA 1.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Aflorament dels travertins 

 

 

PARADA 2. CONGOST DE RUBIÓ DE BAIX, (termes d´Alós de 

Balaguer i de la Foradada, comarca de la Noguera). (Full 328).  
 

 Després de fer l´aturada anterior cal inicial el recorregut de l´itinerari cap a llevant, 

remuntant el riu Segre, seguint una carretera local que ens va conduint cap Baldomar. En 

arribar al Congost de Rubió de Baix, caldrà fer una nova aturada, a uns 7 Km de la darrera 

aturada, molt prop del Castell de Rubió. 

 

En aquest recorregut, després de retornar al poble d´Alòs de Balaguer, hem anat 

circulant sempre per la bora del Segre. Així, hem anat trobant fonamentalment afloraments 

dels materials detrítics de l´Holocè que constitueixen la terrassa baixa i la llera del riu. A la 

bora d´aquests materials, hem trobat afloraments dels materials mesozoics de les Serres 

Marginals, per entre les quals circula el Segre. Així, es van fent palesos els afloraments 

triàsics del Keuper (amb nivells de lutites, karnioles i guixos, fonamentalment). 

 

Per d´altra banda, prop de l´indret on som ara, el riu s´ha engorjat, en travessar els 

materials mesozoics i cenozoics de les Serres Marginals, les calcaries del Santonià – 

Maastrichtià, els materials del Garumnià i els nivells de calcàries amb alveolines de 

l´Ilerdià.. Aquest indret constitueix un interessant LIG (Lloc d’Interès Geològic) de la 

comarca de la Noguera i tanmateix del conjunt de Catalunya. Aquí, el Segre va totalment 

encaixonat. 
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Però més amunt (prop de Baldomar), ja es veuen els materials cenozoics de la 

Depressió Geològica de l´Ebre, per entre els quals circula el Segre. Aquests materials son 

alternances de gresos i calcolutites de tonalitats ocres de l´Oligocè.  És a dir, en aquest 

indret de l´aturada, estem veient com el Segre abandona els materials tous cenozoics de la 

de Depressió Geològica de l´Ebre, per engorjar-se entre els nivells durs de calcàries 

mesozoiques de les Serres Marginals. I tot això en lloc de continuar pels tous, anant cap a 

la Foradada. Es tracta, en conjunt d´un interessant cas d´Epigènesi Fluvial. Tot això es veu 

molt be, des de l´altra banda del riu, des de Rubió de Baix o des de Montsonís. 

FOTOGRAFIA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

El Segre discorre (dreta de la fotografia) entre els materials tous cenozoics de l´Oligocè de la 

Depressió Geològica de l´Ebre.  

Desprès (esquerra de la fotografia) entra a les Serres Marginals, discorrent ara entre els materials 

més durs, del Triàsic, Cretàcic i Eocè 

Al fons es veu el poble de Baldomar, sota de terrenys detritics oligocènics, postorogènics 

 

 

PARADA 3. GASOLINERA D´ARTESA DE SEGRE, (termes d´Artesa 

de Segre, comarca de la Noguera). (Full 328).  
 

 Després de fer l´aturada anterior cal continuar per la carretera local que es dirigeix 

cap Artesa de Segre, tot passant per Baldomar i per Vernet. Després, en arribar a la 

població d´Artesa de Segre, cal anar cap a la gasolinera (a la carretera de Balaguer), per on 

farem la darrera aturada d´aquest itinerari. Afixi, des de la parada anterior, haurem 

recorregut uns 6 Km, per tal d’arribar a l´indret om farem aquesta nova aturada.. 

 

Desprès de fer l´aturada anterior, hem entrat a la Depressió Geològica de l´Ebre. 

Així hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics que la reblen. Aquests 

materials són oligocènics i pertanyen a la Formació Solsona; haurem vist nivells ocres 

de lutites i gresos, fonamentalment. 
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Ara, des d’aquest lloc podem veure lo Castellot d’Artesa de Segre. Aquesta serra 

és un dels petits encavalcaments frontals del Prepirineu que aflora per sobre dels 

materials de la Conca de l’Ebre. En conseqüència, podem veure els materials de la 

Conca de l’Ebre envoltant aquesta estructura formada per materials del Cretaci Superior 

discontinus sobre el Keuper. Entre els materials del Triàsic, en l’extrem sud-oest de la 

serra, trobem un petit batòlit d’ofites. La forma circular d’aquest aflorament i del de 

Montmagastre, al nord-est d’Artesa, així com el comportament plàstic dels guixos va 

portar a molts a descriure aquestes estructures i les serres longitudinals del sud com a 

diàpirs. Actualment interpretem aquesta estructura com l’aflorament d’una escata 

encavalcant del front de les Serres Marginals que només aflora el seu extrem oriental. 

 

Per davant de les Serres Marginals trobem alineacions de petits tossals, les 

interpretades antigament com a diapirs, que són degudes a encavalcaments cecs de la 

unitat pirinenca, coberts pels sediments neògens del Marge Septentrional de la 

Depressió de l’Ebre als quals han deformat sensiblement en produir-se les falles 

inverses del sòcol triàsic i paleògens vergents vers el sud. La nostra làmina en 

moviment vers el sud s’acaba en tota la seva extensió en algun lloc vers l’est i en algun 

cap a l’oest (també cap al nord) i aquests marges també hi haurà estructures de 

deformació degudes a les relacions laterals entre la làmina encavalcant i els materials 

sedimentats en la Depressió de l’Ebre amb anterioritat al desplaçament o 

simultàniament amb el mateix. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3 

Lo castellot d´Artesa de Segre. Dalt hi ha plec el qual encavalca sobre los materials cenozoics 

A la part alta, aforen materials del Triàsic i de l´Eocè de les Serres Marginals. 

Baix hi afloren els materials de la Formació Solsona, de l´Oligocè, situats dintre de la Depressió 

Geològica de l´Ebre 

 

En el cas dels encavalcaments de les Serres Marginals i els cecs que hi ha per 

davant de les mateixes s’observa una intensa deformació de vergència vers l’oest que 

afecta als marges orientals de les làmines encavalcants. El Castellot d’Artesa i 

Montmagastre són afloraments deguts a deformacions d’aquest tipus que afecten als 

encavalcaments cecs. Cal afegir que amb posterioritat al desplaçament de 

l’encavalcament va continuar la sedimentació en la Depressió de l’Ebre, cobrint-se de 
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materials l’estructura marginal de la làmina. L’erosió neògena ha deixat al descobert 

l’estructura marginal, mes elevada degut a la deformació, restant encara sepultat la 

major part de l’encavalcament.  

 

Per d´altra banda, lo Castellot d´Artesa, ve a ser una continuació cap a llevant 

dels encavalcaments de la Foradada i de Montsonís. FOTOGRAFIA 3. 

 

 

PARADA 4. GUIXERA DE MONTCLAR, (Montclar d’Urgell, terme 

municipal d´Agramunt, comarca de l’Urgell). (Full 328).  
 

 Després de fer l´aturada anterior, ens caldrà continuar cap al Sud, per la carretera 

autonòmica catalana, la C – 14 (també C – 74). Així, després de passar el trencall per 

l´esquerra de Tudela de Segre, ens caldrà fer una nova aturada, al costat d’un camí de terra 

que surt per la dreta i que es dirigeix cap a Montclar. En aquest indret, molt prop del 

poble, farem una nova aturada, a uns 13 Km de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, inicialment, hem anat trobant afloraments dels materials que 

ja hem vist bans, els de la Formació Solsona, amb lutites i gresos ocres, fonamentalment. 

Després, prop de l´indret de l´aturada, trobarem uns nivells lutites ocre – marronoses, molt 

replegades, amb abundants nivells de guixos. Aquests són els materials que hi ha a l´indret 

de la present aturada. 

 

En aquest indret, hi ha les restes d´una antiga fàbrica de guix. En ella s´utilitzaven 

els  guixos extrets en les proximitats. La guixera te actualment un aspecte caòtic. Tot i així, 

és part del Patrimoni Miner de la comarca de l´Urgell. FOTOGRAFIA 4. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 4 

Un aspecte de la Guixera de Montclar 
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PARADA 5. COLL DE MONTCLAR, (Montclar d’Urgell, terme 

municipal d´Agramunt, comarca de l’Urgell). (Full 328).  
 

 Després de fer l´aturada anterior cal continuar per la carretera, tot fent in breu 

recorregut a peu, anant cap al Sud, cap a la població d´Agramunt. Així, farem un 

recorregut d´uns 100 metres, aproximadament. Això si, aquest recorregut l´haurem de fer 

amb molta cura, per tractar-se d´un vial molt transitat. Serà millor fer-lo, passat a l´altra 

banda de la carretera i agafant un camí que es dirigeix cap el Sud, enlairat sobre la 

carretera. 

 

 En aquest breu recorregut, hem continuat trobant els materials que hem esmentat a 

l´aturada anterior: els nivells de lutites ocres i marronosos, amb nivells guixosos. Aquests 

materials de l´Oligocè es troben aquí molt replegats, tot formant part del Sinclinal de 

Montclar. Aquesta estructura forma part de l´Avant País Plegat  de la Depressió Geològica 

de l´Ebre. 

 

Des d´aquest indret on estem situats ara, enfront de la carretera C – 14 i enlairats 

respecte a ella, es pot gaudir d´una bona visió dels plecs d´aquests materials. 

FOTOGRAFIA 5. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 5 

Un aspecte dels plecs del Coll de Montclar. Carretera C - 14 

 

 

PARADA 6 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS D´AGRAMUNT, (terme 

municipal d´Agramunt, comarca de l’Urgell). (Full 360).  
 

 Després de fer l´aturada anterior cal continuar per la carretera C – 14, la qual ara 

es va dirigint cap a Mafet. Abans trobarem diversos trencalls: primer el de Montclar 

d´Urgell, per la dreta; després per l´esquerra el trencall de la carretera a la Donzell 

d´Urgell;  i finalment per la dreta el trencall de Preixens. Poc després arribarem a Mafet. 
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Tot seguit; ens caldrà continuar cap al proper poble d´Agramunt. Aquí, farem una nova 

aturada. La farem al pont de la carretera que es dirigeix cap a Cervera, sobre el riu Sió. 

Així, des de la parada anterior, haurem fet un recorregut proper als 13 Km. 

 

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

aturades anteriors. Així, hem anat trobant afloraments dels nivells d’argiles marronoses 

amb nivells de guixos. També, haurem trobat afloraments dels guixos de Talavera, dels 

nivells de calcolutites i calcàries de la Formació Tàrrega. Tanmateix dels nivells de 

calcolutites rogenques de la Formació Urgell. Aquests darrers són els materials que 

trobem pels voltants de la població d´Agramunt, per on estem situats.  

 

 També cal dir que molt sovint aquests materials es troben recoberts per depòsits 

detrítics recents, de l´Holocè. Aquests materials corresponen a les terrasses del riu Sió, el 

qual passa per la població d´Agramunt. Precisament, ara estem situats al costat del riu 

acabat d’esmentar. FOTOGRAFIA 6. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 6 

El riu Sió a Agramunt 

 

PARADA 7. TEULERIA D´ALMENARA, (Almenara, terme municipal 

d´Agramunt, comarca de l´Urgell). (Full 360).  
 

 Després de fer l’aturada anterior cal travessar la població d’Agramunt, per tal de 

sortir desprès per la carretera C – 14 (la qual se’n va cap a Tàrrega). Immediatament, a la 

sortida d´Agramunt, caldrà continuar per la carretera local  LV – 3231, (la qual es dirigeix 

cap a Tornabous). Seguint per aquesta carretera, anirem pujant fins arribar a lo Pilar 

d´Almenara. Pels seus voltants farem una nova aturada, a uns 4´5 – 5 Km de la parada 

anteriorment efectuada. 
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En aquest recorregut, inicialment, hem trobat afloraments dels materials esmentats 

als recorreguts de les parades anteriors. Així, haurem trobat nivells lutites ocres i sorres, 

que pertanyen a la Formació Solsona. Més amunt, haurem trobat nivells de guixos y 

calcolutites. Finalment, a la part més alta, haurem vist nivells de calcolutites, calcàries  i 

lutites. Aquests són els materials que apareixen a la part més alta. 

 

Per d’altra banda, en aquest recorregut, hem estat pujant el flanc septentrional de 

l´Anticlinal de la Serra d´Almenara. Efectivament, ara ens trobem situats a la part més alta 

del mateix. Es tracta d´un plec de direcció quasi E – W, el qual forma part de l´Avant – 

país Plegat, de la Depressió Geològica de l´Ebre, per on estem situats. 

 

En aquest indret va haver-hi una teuleria, en la qual s´utilitzaven els materials 

estrets per aquest indret. Es tracta d´una teuleria en part soterrada. Aquesta teuleria, 

enormement atípica, forma part del Patrimoni Miner de la comarca de l´Urgell, i cal 

protegir-lo adequadament. FOTOGRAFIA 7. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 7 

Restes de la Teuleria de lo Pilar d´Almenara 

 

 

PARADA 8. MIRADOR D´ALMENARA, (Almenara, terme municipal 

d´Agramunt, comarca de l´Urgell). (Full 360).  
 

 Després de fer l´aturada anterior cal realitzar un breu recorregut a peu, per tal de 

superar la serra i començar a baixar cap el flanc meridional de l´Anticlinal d´Almenara, 

començant a baixar per ell. Així, en aquest indret farem una nova aturada, la darrera 

d´aquest recorregut. La farem a uns 0´2 Km de la parada anterior. 

 

En aquest breu recorregut, hem anat veient els materials que hem esmentat 

anteriorment: els nivells de calcàries, calcolutites i lutites. Precisament, des d´on ara som, 
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es pot veure un aforament de les calcàries del flanc meridional de l´anticlinal. 

FOTOGRAFIA 8. També, des d’aquest lloc, mirant cap al Nord, es pot veure la torre 

d´Almenara, situada per sobre dels materials que acabem d´esmentar. FOTOGRAFIA 9. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 8. PARADA 8 

Un aspecte dels afloraments de calcàries, al flanc meridional de l´Anticlinal de la Serra d´Almenara 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 8 

Un aspecte de lo Pilar d´Almenara, sobre els nivells de calcolutites i calcaries 
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AQUI FINALITZA EL RECORREGUT DEL PRESENT ITINERARI 

 

____________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 7 
Recorregut 5, pp 53 – 66 

 

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA PER 

LES COMARQUES DE LA NOGUERA I DE 

L´URGELL: DES D´ARTESA DE SEGRE, CAP AL 

PONT D´ALENTORN, A VALL-LLEBRERA, 

MONTMAGASTRE, BELLFORT, GUALTER, 

PONTS I A MONTCLAR D´URGELL 

 

 

Per Josep Maria MATA-PERELLÓ i Joaquin SANZ BALAGUÉ 

 

 

ADVERTIMENT PREVI 

 

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

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

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

 

Per d’altra banda, recomanem demanar la màxima informació possible sobre 

l´estat dels camins. En aquest recorregut efectuarem alguns trams per camins d´aquesta 

mena, però seran molt curts. Com els recorreguts dels voltants de Montmagastre. 

 

Recomanem, per d’altra banda, tenir una absoluta cura envers de la Natura, tant 

al llarg del recorregut, com fora d´ell, en tot moment. 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 
 

En aquesta ocasió, el recorregut de l´itinerari discorrerà, en la seva quasi totalitat 

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

(tradicionalment anomenada amb el nom de les Serres Exteriors Prepirinenques). Tot i 

així, un tram del recorregut de l´itinerari transitarà per la zona de l´Avant-país plegat (de la 

Depressió Geològica de l´Ebre), concretament pels voltants de la població d´Artesa de 

Segre a l´inici del recorregut.  Tanmateix, es tornarà a circular per aquesta unitat geològica, 

cap a la fi del recorregut, entre Gualter, Ponts i les immediacions de Montclar d´Urgell. 

 

Posteriorment al primer tram (i abans de fer el tercer i darrer), desprès de transitar 

per l´Avant-país plegat (de la Depressió Geològica de l´Ebre), es tallarà el  Mantell de les 

Serres Marginals i més endavant el Mantell del Montsec, fins arribar a les immediacions 

de la petita població de Gualter. Posteriorment, es retornarà a la Depressió Geològica de 

l´Ebre, com hem dit anteriorment. 

 

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

que constitueixen la Regió de Lleida; concretament per la de la Noguera i per la de 

l´Urgell.  
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OBJECTIUS GENERALS 

 

Els objectius d’aquest itinerari es concretaran en diversos aspectes, geològics i 

mineralògics que apuntarem a continuació, d´acord amb el sentit de la marxa. 

 

1.- Estudi i observació dels materials cenozoics (fonamentalment de l´Eocè i de 

l´Oligocè) de la Depressió Geològica de l´Ebre (i més concretament de la zona de l´Avant-

país plegat), els quals es tallaran primer entorn a la població d´Artesa de Segre, a l´inici del 

recorregut. I després, entre les poblacions de Gualter, Ponts i Montclar d´Urgell, cap a la fi 

del recorregut de l´itinerari. 

 

2.- Estudi dels materials mesozoics (els quals es reparteixen desigualment entre el 

Triàsic, el Juràssic i el Cretàcic, amb un clar predomini dels terrenys d’aquest darrer) i 

cenozoics (de l´Eocè), els quals constitueixen els relleus prepirinencs de la Unitat 

Sudpirienenca Central, que es tallaran entre les immediacions d´Artesa de Segre, Vall-

llebrera, Montmagastre, Bellfort i les immediacions de Gualter. Aquests materials 

pertanyen mantells de les Serres Marginals. 

 

3.- Estudi llunyà dels materials mesozoics i cenozoics (com a l´apartat anterior), els 

quals constitueixen els relleus prepirinencs del Mantell de la Serra del Montsec, que no es 

tallaran al llarg d´aquest itinerari. 

 

4.- Observació dels contactes entre les unitats geològiques esmentades als apartats 

anteriors; entre la Depressió Geològica de l´Ebre (a la zona de l´Avant-país plegat) i el 

Sistema Pirinenc (a la zona dels mantells de les Serres Marginals) 

 

5.- Observació de les diferents mineralitzacions que anirem trobant al llarg del 

recorregut, d´acord amb el sentit de la marxa: 

 

 6.- Observació de les explotacions mineres que es vagin trobant, al llarg del 

recorregut de itinerari. 

 

 7.- Observació de les restauracions (naturals o artificials) realitzades sobre les 

explotacions acabades d´esmentar. 

 

8.- Observació dels diferents indrets relacionats amb Patrimoni Geològic i amb el  

Patrimoni Miner, que es vagin trobant al llarg del recorregut.   

 

 

ANTECEDENTS 
 

En relació a aquest recorregut, farem esment d’un treball nostre relativament 

recent. Es tracta de MATA-PERELLÓ i MONTANÉ GARCIA (2004); així com MATA-

PERELLÓ (1998, 2005, 2006a, 2006b i 2011). Finalment, també cal fer esment de: 

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

 

Pel que fa a les mineralitzacions que veurem en aquest itinerari, cal dir que ja estat 

prèviament descrites per nosaltres en MATA-PERELLÓ (1991), en un treball relatiu al 

conjunt de les comarques catalanes.  
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I pel que fa a l´estructura geològica, ens remetrem als treballs de RIBA et altri 

(1976), i a GUIMERÀ et altri (1992). Tots dos fan referència al conjunt del caràcters  

geològics dels Països Catalans. 

 

Així, totes aquestes referències bibliogràfiques es trobaran convenientment 

relacionades  dintre del apartat dedicat a la REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES, al qual 

ens remetem. 

 

 

RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

El recorregut del present itinerari s´iniciarà a la població d´Artesa de Segre, per on 

es farà la primera aturada. Després, caldrà sortir cap el Nord, utilitzant la carretera local L 

– 512. Així, passarem pel Pont d´Alentorn i Vall – Llebrera, deixant els trencalls de 

Vernet (per l´esquerra), Anya (per la dreta), Vilanova de Meià (per l´esquerra) i Vall-

llebrerola (per l´esquerra). Després, arribarem al trencall de la carretera local que es 

dirigeix cap al poble de Montmagastre. En aquest tram, farem un parell d´aturades. 

 

Després, des de la darrera població esmentada, ens caldrà anar cap a la carretera 

comarcal C – 1412b. En trobar-la farem una fillola per tal d´aproximar-nos a Bellfort i a 

l´inici de la carretera a Sant Cristòfol. Al llarg d´aquesta fillola, farem dues aturades més. 

 

Posteriorment, ens caldrà continuar per la carretera C – 1412b, anant ara cap a 

Gualter i posteriorment cap a Ponts, després d´enllaçar amb la carretera autonòmica C – 

14. En aquest tram, farem una nova aturada. Posteriorment, el recorregut es dirigirà cap a 

ponent, seguint la carretera autonòmica C – 14., fins a trobar el trencall de Tudela de 

Segre, que ens caldrà agafar, fins apropar-nos a Montclar d´Urgell i de nou a la carretera 

(en el seu tram d´Artesa de Segre a Agramunt). En arribar a aquest indret, farem la darrera 

aturada, ja dintre de la comarca de l´Urgell.  

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

En aquest recorregut hem situat, com ja és habitual en tots els itineraris, una sèrie 

d´ESTACIONS o de PARADES, que anirem veient a continuació. En cada cas, els hi 

donarem una denominació que podrà correspondre a algun paratge proper.  

 

Per d’altra banda, en cada una de les parades, indicarem entre parèntesi el número 

del "Mapa Topográfico", a escala 1:50.000 editat per l´Instituto Geografico y Catastral, on 

es troba situada la parada considerada. En aquesta ocasió serà algú dels següents:  290 (o 

d´Isona),  291 (o d´Oliana),  328 (Artesa de Segre) i 329 (o de Ponts). Així doncs, la 

relació ordenada de les aturades que formen part del recorregut del present itinerari, és el 

següent: 

 

 

PARADA 1. GASOLINERA D´ARTESA DE SEGRE, (terme d´Artesa de 

Segre, comarca de la Noguera). (Full 328).  
 

 El recorregut del present itinerari, ens caldrà començar-lo en aquest indret, situat al 

costat de la població d´Artesa de Segre, concretament a tocar de la gasolinera situada a 
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l´entrada, venint des de la població de Balaguer. Aquest lloc es troba al SW de la població 

acabada d´esmentar d´Artesa de Segre.  

 

Des d’aquest lloc podem veure el Castellot d’Artesa de Segre. Aquesta serra és 

un dels petits encavalcaments frontals del Prepirineu que aflora per sobre dels materials 

de la Conca de l’Ebre. En conseqüència, podem veure els materials de la Conca de 

l’Ebre envoltant aquesta estructura formada per materials del Cretaci Superior 

discontinus sobre el Keuper. Entre els materials del Triàsic, en l’extrem sud-oest de la 

serra, trobem un petit batòlit d’ofites. La forma circular d’aquest aflorament i del de 

Montmagastre, al nord-est d’Artesa, així com el comportament plàstic dels guixos va 

portar a molts a descriure aquestes estructures i les serres longitudinals del sud com a 

diapirs. Actualment interpretem aquesta estructura com l’aflorament d’una escata 

encavalcant del front de les Serres Marginals que només aflora el seu extrem oriental. 

FOTOGRAFIA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

El plec encavalca sobre los materials cenozoics 
 

Per davant de les Serres Marginals trobem alineacions de petits tossals, les 

interpretades antigament com a diapirs, que són degudes a encavalcaments cecs de la 

unitat pirinenca, coberts pels sediments neògens del Marge Septentrional de la 

Depressió de l’Ebre als quals han deformat sensiblement en produir-se les falles 

inverses del sòcol triàsic i paleògens inclinats vers el sud. La nostra làmina en 

moviment vers el sud s’acaba en tota la seva extensió en algun lloc vers l’est i en algun 

cap a l’oest (també cap al nord) i aquests marges també hi haurà estructures de 

deformació degudes a les relacions laterals entre la làmina encavalcant i els materials 

sedimentats en la Depressió de l’Ebre amb anterioritat al desplaçament o 

simultàniament amb el mateix. 

 

En el cas dels encavalcaments de les Serres Marginals i els cecs que hi ha per 

davant de les mateixes s’observa una intensa deformació de vergència vers l’oest que 
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afecta als marges orientals de les làmines encavalcants. El Castellot d’Artesa i 

Montmagastre són afloraments deguts a deformacions d’aquest tipus que afecten als 

encavalcaments cecs. Cal afegir que amb posterioritat al desplaçament de 

l’encavalcament va continuar la sedimentació en la Depressió de l’Ebre, cobrint-se de 

materials l’estructura marginal de la làmina. L’erosió neògena ha deixat al descobert 

l’estructura marginal, mes elevada degut a la deformació, restant encara sepultat la 

major part de l’encavalcament. 

 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. CARRETERA A VILANOVA DE MEIÀ, Km 

2-3, SORTIDA D´ALENTORN, (Alentorn, terme d´Artesa de Segre, comarca 

de la Noguera). (Full 328). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal travessar tota la població d´Artesa de 

Segre, amb la intenció d´agafar la carretera L-512 (que es dirigeix cap a Tremp). 

Després, per aquesta carretera, ens caldrà anar cap el Pont d´Alentorn. Així, haurem 

d´agafar la carretera LP-9132. Més endavant, després de sobrepassar el poble, ens caldrà 

realitzar l´aturada entre els Km 2 l 3 de la mateixa; i després de fer un recorregut de prop 

de 7´5 Km, des de la darrera aturada.. 

 

En tot aquest recorregut, es van tallant els nivells calcolutítics i sorrencs ocres, 

que pertanyen a la Formació Solsona, que cobreixen al guixos de la Formació Barbastro. 

Uns i altres materials s´ubiquen dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre, en el sector 

corresponent a l´Avant-país pirinenc. Així, després sobrepassar Artesa de Segre, haurem 

tornat a aquesta unitat geològica acabada d´esmentar. 

 

A l´indret de la parada hi ha l´encavalcament dels materials anteriors, per part 

dels nivells carbonatats del Cretàcic, que pertanyen al Mantell de la Unitat de les Serres 

Marginals.  

 

 

PARADA 3. CARRETERETA DE MONTMAGASTRE, 

IMMEDIACIONS DE CAN LLINARS, (Montmagastre, terme municipal 

d´Artesa de Segre, comarca de la Noguera). (Full 328).  
 

 Després de realitzar la parada anterior, caldrà retornar a la carretera L  - 512, per tal 

de continuar per ella cap al Nord. Així, aviat sobrepassarem (per la dreta) el trencall del 

poble d´Anya. Més endavant arribarem a Vall-llebrera, deixant per l´esquerra el trencall 

de Vall-llebrerola. Posteriorment, arribarem al trencall de la carretereta que es dirigeix cap 

a Montmagastre, que ens caldrà agafar. Ben aviat, transitant per aquest vial, farem una 

nova aturada, aproximadament a uns 10 Km de la parada anteriorment realitzada. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics, 

fonamentalment de l´Eocè Superior i de l´Oligocè, els quals reblen la Depressió Geològica 

de l´Ebre, per on ens trobem situats, tot i que dintre de la denominada Zona de l´Avant – 

país Plegat. Així, haurem trobat afloraments dels materials ocres de la denominada 

Formació Solsona. Aquests són els materials que es fan palesos a l’indret de la present 

aturada. 
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Des d´aquest indret, mirant cap el Nord, es fa força palès el turó sobre el qual 

s´assenta l´actual poble de Montmagastre. Tot i així, es fàcil veure antics edificis situats 

sobre l´esmentat turó. Cal dir que aquest turó de una forma molt interessant, fins al put 

d´esser considerat un diapir. Al turó, es troben afloraments dels materials carbonatats 

cretàcics del Maastrichtià, argiles del Garumnià; així com nivells de guixos i argiles 

triàsiques del Keuper. En realitat, aquest turó no és un diapir, sinó un fragment dels 

encavalcaments de les Serres Marginals Pirinenques. Així, els materials cretàcics 

encavalquen als cenozoics de la Depressió Geològica de l´Ebre, mitjançant la plasticitat 

dels materials triàsics del Keuper. 

 

El turó, te una forma característica, amb un vèrtex molt pronunciat, essent visible 

des de diferents indrets de la comarca. FOTOGRAFIA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 3 

El turó de Montmagastre. Sistema Pirinenc 

 

 

PARADA 4. IMMEDIACIONS DE CAN GOMAR, CAMÍ VELL A 

BELLFORT, (Montmagastre, terme municipal d´Artesa de Segre, comarca 

de la Noguera). (Full 328).  
 

 Després de realitzar la parada anterior, caldrà continuar per la carretereta que es va 

dirigint cap el proper poble de Montmagastre. Aviat hi arribarem y en arribar-hi, podem 

fer una nova aturada prop de Can Gomar, al costat del camí vell que es dirigeix cap el 

poblet de Bellfort. Així, des de la parada anterior, haurem fet un recorregut d´uns 4´5 Km.  

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics de 

l´Oligocè, els quals reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, per aquests indrets. Així, 

haurem trobat afloraments dels nivells de calcolutites i gresos de tonalitats generalment 

ocres. Aquests materials pertanyen a la Formació Solsona. Per d´altra banda, cal dir que 
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aquests materials constitueixen uns interessants reileves en cuesta, visibles especialment 

des de la base del turó. FOTOGRAFIA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 4 

Un aspecte dels relieves en cuesta, visibles des del turó de Montmagastre, mirant cap el Sud. 

Depressió Geològica de l´Ebre 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 4 

Un aspecte del turó, amb els afloraments dels materials carbonatats cretàcics 

 

Per d´altra banda, des de l´indret de la present aturada, es pot veure el relleu 

vigorós i accentuat del turó de Montmagastre, sobre el que es situa l´antiga església. Des 
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d´aquí es poden veure els materials carbonatats cretàcics del Maastrichtià, els quals 

encavalquen als materials cenozoics, dels que hem parlat anteriorment. Aquest 

encavalcament es produeix afavorit pels materials triàsics del Keuper. Finalment, cal dir 

que aquest encavalcament forma part dels Mantells de les Serres Marginals. 

FOTOGRAFIA 4. 

 

 

PARADA 5 - CONDICIONAL. TRENCALL DE FOLGUER. (Folquer, 

terme municipal d´Artesa de Segre, comarca de la Noguera). (Full 290). 

 
Després de realitzar la parada anterior, cal retornar a la carretera local L – 

512, per tal de continuar cap el Port de Comiols, pujant per l´esmentada carretera. 

Així, es passarà pel trencall de Montargull i més endavant s´arribarà a Folquer. Aquí, 

ens caldrà agafar la carretera comarcal C – 1412b (C – 74). Poc després, farem una 

nova aturada, a uns 15 Km de la parada anterior. També es pot arribar fins aquí, 

continuant des de Montmagastre, pel camí de terra que condueix fins a Can Llargues i 

fins a Can Gombaus, arribant a la carretera C – 1412b, per les immediacions del seu Km 

10, anant després cap al Nord, fins al lloc per on hem fet aquesta aturada. 

 

En aquest recorregut, haurem trobat els materials detrítics esmentats a 

l´aturada anterior, els corresponents als trams ocres de la Formació Solsona, de la 

Depressió Geològica de l´Ebre.  Més endavant, per sobre d´aquests, haurem trobat uns 

nivells de calcolutites i de gresos ocres els quals pertanyen a la Unitat de Comiols, de 

l´Oligocè. Aquets són els materials que apareixen a l´indret de l´aturada. Aquests 

materials fossilitzen els materials cretàcics  del Mantell del Montsec, situats molt més 

amunt  

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 5 

Un aspecte del mal anomenat Diapir de Montmagastre. En realitat es un encavalcament dels 

materials triàsics sobre els Cretàcic. Ve a ésser una continuació cap a llevant de l´encavalcament 

del Montsec, en bona part fossilitzat pels materials detrítics dels nivells de Comiols. 

La fotografia està presa des del Nord de Montmagastre. 
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Per d´altra banda, en aquest descens es va veient molt clar el mal anomenat 

“diapir de Montmagastre” el qual es troba situat al Sud d´on ara som. Es tracta de 

l´estructura que hem vist a l´aturada anterior. FOTOGRAFIA 5. 

 

 

PARADA 6. TRENCALL DE SANT CRISTÒFOL, CARRETERA C-

1412b, (la Serra, terme de la Baronia de Rialb, comarca de la Noguera). 

(Full 291). 

 
Després d’efectuar l’aturada anterior, cal seguir per la carretera C-1212b (C – 74), 

tot baixant cap a Folquer. A partir d´aquest indret, caldrà seguir cap al SE, per la carretera 

que es dirigeix cap a Ponts, la mateixa C -1412b (essent ara la C – 361), deixant per la 

dreta la carretera que es dirigeix cap Artesa de Segre (la L – 512 / C – 74).  

 

A partir d´aquest indret, ens caldrà seguir cap a Ponts. Així, es passarà per les 

immediacions del Palau de Rialb. Poc després trobarem el trencall (per l´esquerra) de la 

carretera que es dirigeix cap Sant Cristòfol i Gavarra. A poca distancia d´aquest trencall, 

baixant cap a Ponts, caldrà fer la una nova aturada, després d’haver recorregut uns 10 Km, 

des de la parada anteriorment realitzada. Aquesta aturada la farem prop del Km 15´5 de la 

carretera. 

 

En aquest recorregut hem anat trobant els materials oligocènics (amb gresos i 

calcolutites ocres), els quals cobreixen en molt bona part als materials mesozoics del 

Mantell de les Serres Marginals. Aquests materials son els que hem vist anteriorment, els 

anomenats Nivells de Comiols. Aquests materials apareixen aquí, en aquest indret, 

fracturats, tot formant una falla inversa, molt patent.   

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 6 

Falla inversa de Bellfort. Carretera C – 1412b. Km 15´5. Es veu clarament que és una falla 

pirinenca 
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Aquesta falla pirinenca, forma part de l’estructura de Montmagastre, el qual es 

troba al WSW d´on ara ens trobem situats. Aquesta estructura es fa clarament palesa des de 

l´indret on ara ens trobem. FOTOGRAFIA 6. 

 

 Per d´altra banda, es fa força palès un mirall o espill de falla, situat prop de la falla 

anterior, a uns 6 m cap al Nord, a la bora de la mateixa carretera. Aquesta fractura és 

gairebé obliqua amb la primera. FOTOGRAFIA 7. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 6 

Estries de falla, sobre el mirall de falla 

 

 

PARADA 7 - CONDICIONAL. TRENCALL DE BELLFORT, CARRETERA 

C – 1412b, IMMEDIACIONS DEL Km 13. (Bellfort, terme de la Baronia de 

Rialb, comarca de la Noguera). (Full 291). 

 
Després de fer l’aturada anterior, cal iniciar una fillola, anant cap al S i SE, per la 

carretera C – 1412b (C – 361). En arribar a les immediacions del trencall de Bellfort, 

podem fer una nova aturada,  aproximadament a uns 2´5 Km de la parada anteriorment 

realitzada. 

 

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

l´aturada anterior. Aquests, són també els materials que apareixen a l´indret de l´aturada. 

 

Des d´aquest indret, mirant cap a ponent, es pot gaudir d´una bona observació de 

l´estructura de Montmagastre, que hem vist a la PARADA 4. Tot i així, ara l´estem veient 

des de posicions més orientals. FOTOGRAFIA 8. 
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FOTOGRAFIA 8. PARADA 7 

Un aspecte del mal anomenat Diapir de Montmagastre. En realitat es un encavalcament dels 

materials triàsics sobre els Cretàcic. Ve a ésser una continuació cap a llevant de l´encavalcament 

del Montsec, en bona part fossilitzat pels materials detrítics dels nivells de Comiols. 

La fotografia està presa des de posicions orientals, prop de Bellfort 

 
 

 PARADA 8 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DE GUALTER. (Gualter, 

terme de la Baronia de Rialb, comarca de la Noguera). (Full 329). 

 
Després de fer l’aturada anterior, cal continuar per la carretera C – 1412b, anant 

cap el Sud. Aviat començarem a baixar. En arribar a les immediacions de Gualter, podem 

fer una nova aturada, a uns 10 Km de la parada realitzada anteriorment. 

 

En aquest recorregut, hem continuat trobant els materials cenozoics que hem 

esmentat a l´aturada anterior. En efecte, per arreu es fan palesos els nivells de calcolutites 

i gresos ocres, de la Formació Solsona. Aquests materials de la Depressió Geològica de 

l´Ebre, són també els que predominen per aquests indrets. 

  

 

PARADA 9. IMMEDIACIONS DEL TRENCALL D´OLIOLA, 

CARRETERA AUTONÒMICA C - 14, Km. 115, (terme municipal de 

Ponts, comarca de la Noguera). (Full 329). 

 
Després d’efectuar l’aturada anterior, cal continuar per la carretera comarcal C – 

1412b, fins arribar a la seva cruïlla amb la carretera autonòmica C – 14 (coincident amb la 

C – 26).. En trobar aquesta nova carretera, ens caldrà agafar-la, per tal d´anar cap a ponent, 

travessant el poble de Ponts. Poc abans d´arribar al trencall d´Oliola, farem una nova 

aturada, a uns 6 Km de la parada anterior. 
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En aquest tram. Hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics de la 

Depressió Geològica de l´Ebre, tot i que ara estem situats dintre de l´Avant –País Plegat. 

Així, aquí es fan palesos els nivells de les calcolutites ocres i gresos del mateix color, que 

corresponen a la denominada Formació Solsona, de la que ja hem parlat a les aturades 

anteriors.  

 

Tot i així, en aquest indret, també es fan palesos els materials guixosos de la 

Formació Barbastro. Aquests materials aquí apareixen verticalitzats, com a conseqüència 

d´un plec fallat de direcció NW – SE. Tanmateix, es poden observar diverses falles que 

afecten als materials anteriors.  FOTOGRAFIA 9. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 9 

Contacte del Km 115 de la carretera C – 14, entre els materials cenozoics de la Formació Solsona 

(gresos i calcolutites), amb els de la Formació Barbastro (guixos). Ponts 

 

 

PARADA 10. COLL DE MONTCLAR, (Montclar d´Urgell, terme 

municipal d´Agramunt, comarca de l’Urgell). (Full 328).  
 

 Després de fer l´aturada anterior cal continuar per la carretera que anem seguint, la 

C – 14. Així, després de trobar el trencall d´Oliola, més avall anirem trobant els trencalls 

de: la Forca (per la dreta) en sobrepassar el poblet del Gos; més endavant trobarem els 

trencalls de Colldelrat (per la dreta) i de Seró (per l´esquerra), Poc despès, trobarem el 

trencall de Tudela de Segre, que ens caldrà agafar. Després, en arribar al poble, ens caldrà 

sobrepassar-lo, per tal de continuar cap a ponent, cap el tram de la carretera C – 14 (ara, en 

el seu sentit d´Artesa cap Agramunt). En aquest indret, farem una nova aturada, a uns 12 

Km de la parada anterior.  

 

 En aquest breu recorregut, hem continuat trobant els materials que hem esmentat a 

l´aturada anterior: els nivells de lutites ocres i marronosos, amb nivells guixosos. Aquests 

materials de l´Oligocè es troben aquí molt replegats, tot formant part de l’Anticlinal de 
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Montclar. Aquesta estructura forma part de l´Avant País Plegat  de la Depressió Geològica 

de l´Ebre. Aquest anticlinal segueix cap a ponent, cap a Cubells i cap a Balaguer 

 

 
 

FOTOGRAFIA 10. PARADA 10 

Un aspecte dels plecs del Coll de Montclar. Carretera C - 14 

 

 
 

FOTOGRAFIA 11. PARADA 10 – BIS 

Antiga Fàbrica de Ges (guix) de Montclar d´Urgell. Es troba sobre els afloraments dels guixos de 

la Formació Barbastro 

 

Des d´aquest indret on estem situats ara, enfront de la carretera C – 14 i enlairats en 

relació a ella, es pot gaudir d´una bona visió dels plecs d´aquests materials. Així, podem 
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fer una bona observació des del camí vell a la Donzell d´Urgell. Tot i això, cal tenir cura a 

l´hora d´agafar aquest camí, si es va d´Artesa cap Agramunt, ja que cal girar a 

l´esquerra de la carretera. FOTOGRAFIA 10. 

 

Per d´altra banda, cal dir que prop d´aquest indret, hi ha les restes de una antiga 

fàbrica de guix. En ella s´aprofitaven els guixos extrets pels voltants, dels afloraments de la 

Formació Barbastro. (PARADA 10 – BIS). FOTOGRAFIA 11. 

 

AQUI FINALITZA EL RECORREGUT DEL PRESENT ITINERARI 
________________________________________________________________________ 
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RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA Y 

MINERA A TRAVÉS DE LES COMARQUES DE LA 

NOGUERA I DE L’ALT URGELL: DES DE LA 

FORADADA CAP ARTESA DE SEGRE, PONTS, 

NOVA TIURANA I PERAMOLA  
 

 

Per Josep Maria MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

ADVERTIMENT PREVI 

 

Com als recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si es 

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

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

 

Per d’altra banda, com als altres recorreguts, recomanem demanar la màxima 

informació possible sobre l’estat dels camins. En aquest itinerari, cal parlar de les 

possibles dificultats en arribar al cim de lo Castellot, prop d´Artesa de Segre. 

 

Recomanem, per d’altra banda, tenir una absoluta cura envers de la Natura, tant 

al llarg del recorregut, com fora d’all, en tot moment. 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 
 

En aquesta ocasió, el recorregut de l’itinerari discorrerà, entre dues de les unitats 

geològiques que constitueixen el nostre país: la Depressió Geològica de l´Ebre i el Sistema 

Pirinenc. Així, el recorregut s’iniciarà a la primera unitat, al terme de la Foradada, des 

d´on s’anirà cap a les poblacions d´Artesa de Segre, Ponts Nova Tiurana i Peramola. En 

aquest llarg trajecte, la pràctica totalitat del recorregut s’efectuarà en tot moment per la 

Depressió Geològica de l´Ebre; i més concretament per la denominada zona de l´Avant-

país plegat, entre afloraments dels materials cenozoics de l´Eocè i de l´Oligocè. Tot i això, 

a la Foradada i a Artesa de Segre trobarem momentàniament els primers relleus pirinencs.  

 

Seguirem sempre dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre, entre Artesa de 

Segre, Ponts i les immediacions de Peramola. En aquesta darrera població ens endinsarem 

lleugerament dintre del Sistema Pirinenc, i més concretament ho farem a la seva Unitat 

Sudpirinenca Central (tradicionalment anomenada amb el nom de les Serres Exteriors 

Prepirinenques) i ens aproparem molt a l’extrem oriental del Mantell del Montsec. En 

aquest curt tram, anirem trobant afloraments dels materials mesozoics (fonamentalment del 

Triàsic i del Cretàcic).  

 

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

catalanes situades en part als Pirineus: per la de la Noguera i per la de l´Alt Urgell. Per la 
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primera anirem des de la Foradada a Nova Tiurana i per la segona des de Nuncarga a 

Peramola, on finalitzarà el recorregut. 

 

 

OBJECTIUS GENERALS 

 

Els objectius d’aquest itinerari es concretaran en diversos aspectes geològics 

(estructurals, geomorfològics, petrològics ..) i fins i tot patrimonials, que a continuació 

anirem veient, sempre d’acord amb el sentit de la marxa. 

 

1.- Estudi i observació de la Depressió Geològica de l´Ebre (i més concretament de 

la zona de l´Avant-país plegat). Aquesta unitat l´anirem tallant entre la Foradada i les 

immediacions de Nuncarga i de Peramola. 

 

2.- Estudi i observació dels materials cenozoics (fonamentalment de l´Eocè i de 

l´Oligocè) de la Depressió Geològica de l´Ebre (i més concretament de la zona de l´Avant-

país plegat). Els anirem veient  entorn a les poblacions de la Foradada, Artesa de Segre, 

Ponts, Nova Tiurana, Nuncarga i Peramola. 

 

3.- Estudi i observació dels relleus de Unitat Sudpirienenca Central, que anirem 

seguint de prop al llarg de tot el recorregut, especialment a la Foradada (Serra d´Arquells), 

Artesa de Segre (el Castellot) i a Peramola (Serra del Turb). Fonamentalment, pertanyen 

als mantells de les Serres Marginals; tot i que a Peramola molts indrets pertanyen ja al 

Mantell del Montsec, pels seus sectors més orientals. 

 

4.- Estudi dels materials mesozoics (els quals es reparteixen desigualment entre el 

Triàsic, el Juràssic i el Cretàcic, amb un clar predomini dels terrenys d’aquest darrer) i 

cenozoics (de l´Eocè), els quals constitueixen els relleus prepirinencs de la Unitat 

Sudpirienenca Central, que es tallaran entre la Foradada i el final del recorregut. Aquests 

materials pertanyen mantells de les Serres Marginals. 

 

5.- Observació dels contactes entre les unitats geològiques esmentades als apartats 

anteriors; entre la Depressió Geològica de l´Ebre (a la zona de l´Avant-país plegat) i el 

Sistema Pirinenc (a la zona dels mantells de les Serres Marginals) 

 

6.- Observació, a distancia,  de les diferents mineralitzacions que anirem trobant al 

llarg del recorregut, en concret de les mineralitzacions aluminíferes de rebliment de 

bossades kàrstiques, que trobarem prop de Peramola, a Sant Marc, entre els materials 

juràssics. 

 

 7.- Observació de les explotacions mineres relacionades amb les mineralitzacions 

anteriors.  

 

 8.- Observació de les restauracions (naturals o artificials) realitzades sobre les 

explotacions acabades d’esmentar. 

 

9.- Observació dels diferents indrets del patrimoni miner, que anirem trobant al 

llarg del recorregut.  
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10.- Observació dels altres indrets relacionats amb Patrimoni Geològic i amb el  

Patrimoni Miner, que es vagin trobant al llarg del recorregut.  Així, cal fer esment de: 

a) de les bossades kàrstiques reblertes de bauxita, a les explotacions de les immediacions 

de Sant Marc 

b) de l´Anticlinal d´Oliana, de la Valldan (Solsonès), que veurem des de prop de 

Peramola. 

 

 

ANTECEDENTS 
 

En relació a aquest recorregut, coneixem de la existència de diferents recorregut 

nostres. Es tracta del de MATA-PERELLÓ (2005. 2006a, 2006b, 2008, 2010a i 2010b); 

així com MATA – PERELLÓ i FONT SOLDEVILA (2006a). Es tracta d´itineraris 

apropes, coincidents amb el que ara presentem. 

 

Pel que fa a les mineralitzacions que veurem en aquest itinerari, cal dir que ja estat 

prèviament descrites per nosaltres en MATA-PERELLÓ (1991), en un treball relatiu al 

conjunt de les comarques catalanes.  

 

I pel que fa a l’estructura geològica, ens remetrem als treballs de RIBA et altri 

(1976), i a GUIMERÀ et altri (1992). Tots dos fan referència al conjunt del caràcters  

geològics dels Països Catalans. 

 

Així, totes aquestes referències bibliogràfiques es trobaran convenientment 

relacionades  dintre del apartat dedicat a la REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES, al qual 

ens remetem. 

 

 

RECORREGUT DE L’ITINERARI 

 

El recorregut del present itinerari s’iniciarà a la població de la Foradada, situada 

al bell mig de la comarca de la Noguera. Prop d’aquesta població es realitzarà la primera 

aturada. Després el recorregut es dirigirà cap Artesa de Segre, seguint la carretera C – 26. 

En aquest tram s´efectuaran diverses aturades. 

 

Tot seguit, el recorregut es dirigirà cap a Ponts, seguint ara la carretera C - 14 i cap 

a Nova Tiurana. En aquest darrer indret es farà una nova parada. I, finalment, el 

recorregut es dirigirà cap a Nuncarga i Peramola, entrant a la comarca de l´Alt Urgell, per 

on es faran les darreres aturades. 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

En aquest recorregut hem situat, com ja és habitual en tots els itineraris, una sèrie 

d´ESTACIONS o de PARADES, que anirem veient a continuació. En cada cas, els hi 

donarem una denominació que podrà correspondre a algun paratge proper.   

 

Per d’altra banda, en cada una de les parades, indicarem entre parèntesi el número 

del "Mapa Topográfico", a escala 1:50.000 editat per l´Instituto Geografico y Catastral, on 
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es troba situada la parada considerada. En aquesta ocasió la totalitat del recorregut es situa 

dintre dels següents fulls: 291 (o d´Isona), 328 (o d´Artesa de Segre) i 329 (o de Ponts) 

 

Així doncs, la relació ordenada de les aturades que formen part del recorregut del 

present itinerari, és el següent: 

 

 

PARADA 1. LA FORADADA, (terme municipal de la Foradada, 

comarca de la Noguera). (Full 328) 

 
El recorregut de l´itinerari, el començarem per les immediacions de la població 

de la Foradada. Aquesta es troba situada a mig camí entre Artesa de Segre i Cubells, 

prop de la carretera C – 26, des de la qual cal anar-hi. 

 

En aquest recorregut haurem trobat inicialment els materials de la Depressió 

Geològica de l´Ebre. Tot i així, en arribar a la Foradada, ens haurem trobat els materials 

mesozoics de la Serra dels Arquells, els quals ja pertanyen Sistema Pirinenc. Aquests 

materials encavalquen als anteriors. 

 

En aquest lloc hi ha una interessant forma erosiva, que és la que dona el nom al 

poble on ara ens trobem 

  

 

PARADA 2. IMMEDIACIONS DE L´ESTACIÓ DE SERVEI 

(GASOLINERA) D´ARTESA DE SEGRE, (terme municipal d´Artesa de 

Segre, comarca de la Noguera). (Full 328).  
 

 Després de fer l´aturada anterior cal continuar per la carretera que es dirigeix cap 

Artesa de Segre. Després, en arribar a la població d´Artesa de Segre, cal anar cap a la 

gasolinera (a la carretera de Balaguer), per on farem la darrera aturada d´aquest itinerari. 

Afixi, des de la parada anterior, haurem recorregut uns 6 Km, per tal d’arribar a l´indret om 

fan les mateixes. 

 

Des d’aquest lloc podem veure el Castellot d’Artesa de Segre. Aquesta serra és 

un dels petits encavalcaments frontals del Rapiríeu que aflora per sobre dels materials 

de la Conca de l’Ebre. En conseqüència, podem veure els materials de la Conca de 

l’Ebre envoltant aquesta estructura formada per materials del Cretaci Superior 

discontinus sobre el Keuper. Entre els materials del Triàsic, en l’extrem sud-oest de la 

serra, trobem un petit batòlit d’ofites.  

 

La forma circular d’aquest aflorament i del de Montmagastre, al nord-est 

d’Artesa, així com el comportament plàstic dels guixos va portar a molts a descriure 

aquestes estructures i les serres longitudinals del sud com a diàpirs. Actualment 

interpretem aquesta estructura com l’aflorament d’una escata encavalcant del front de 

les Serres Marginals que només aflora el seu extrem oriental. 

 

Per davant de les Serres Marginals trobem alineacions de petits tossals,  

interpretades antigament com a diapirs, que són degudes a encavalcaments cecs de la 

unitat pirinenca, coberts pels sediments neògens del Marge Septentrional de la 
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Depressió de l’Ebre als quals han deformat sensiblement en produir-se les falles 

inverses del sòcol triàsic i paleògens vergents vers el sud. FOTOGRAFIA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 2 

El plec encavalca sobre los materials cenozoics. Lo Castellot d´Artesa de Segre 

 

 

PARADA 3. LO CASTELLOT D´ARTESA DE SEGRE, (terme municipal 

d´Artesa de Segre, comarca de la Noguera). (Full 328).  
 

 Després de fer l´aturada anterior cal continuar per la població d´Artesa de Segre. 

Després, en trobar el carrer d´on eix el camí – carreter que puja al Castellot, ens caldrà 

agafar-lo (TE UN FORT PENDENT). En arribar, dal, farem una nova aturada, a menys 

de 1´5 Km de l´anteriorment realitzada.  

 

 En aquest recorregut, hem trobat afloraments dels materials terciaris de la 

Depressió Geològica de l´Ebre i també (dalt) afloraments mesozoics de les Serres 

Marginals del Sistema Pirinenc, on ara som. 

 

 Des d´aquest privilegiat indret, es pot gaudir duna bona observació de la comarca 

de la Noguera i en especial del sector corresponent a la Depressió Geològica de l’Ebre. 

 

 

PARADA 4 - CONDICIONAL. CRUÍLLA DE GUALTER. CARRETERA C-

1412, (terme de la Baronia de Rialb, comarca de la Noguera). (Full 291). 
 

Després de realitzar la parada, cal retornar a la carretera, per tal d´anar cap a 

Ponts. Així, primer anirem per la carretera C – 14. Després, en arribar aquí, ens caldrà 

sortir per la carretera C-1212c, la qual es dirigeix cap a Tremp. Al poc de sortir, en 
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passar el pont sobre el riu Segre, haurem arribat al trencall del brancal que es dirigeix 

cap a la població de Gualter. En aquest lloc farem una aturada d´aquest itinerari, si 

s´escau, a uns 16 Km de l´anterior, aproximadament. 

 

En aquest recorregut haurem transitat entre els materials cenozoics que formen 

part de la Depressió Geològica de l’Ebre, on ens trobem ara situats. De fet, el trajecte 

entre Artesa de Segre, Ponts i Gualter l´haurem efectuat entre afloraments d´aquests 

materials cenozoics, que són els que afloren a l´indret de l´aturada. 
 

 

PARADA 5. NOVA TIURANA, (terme municipal de Tiurana, comarca de 

la Noguera). (Full 291). 
 

Després de realitzar la parada anterior, tornar a la carretera C – 14, per tal de 

sortir de Ponts per aquesta carretera,  la qual es dirigeix cap a la Seu d´Urgell. Poc 

després d´enlairar-se, es trobarà un trencall per l´esquerra que es dirigeix cap el poble de 

Nova Tiurana. Ens hi caldrà anar i en arribar farem una nova aturada, a uns 8 Km de 

l´anterior. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics que 

reblen la Depressió Geològica de l’Ebre, on som ara. Fonamentalment es tracta de 

nivells de gresos i de calcolutites de tonalitats ocres. Aquests materials són oligocènics i 

pertanyen a la Formació Solsona. Per d´altra banda, haurem tingut oportunitat de veure, 

els sectors propers a Oliana, per on el Segre travessa el congost de Castell – Llebré. 

FOTOGRAFIA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 5 

Voltants d´Oliana (Depressió Geològica de l´Ebre) entre afloraments de materials cenozoics 

Al Nord es veu la Serra de Turb (Serres Marginals del Sistema Pirinenc). El Segre travessa els 

materials mesozoics, obrint l´estret de Castell – Llebré 

Al fons ja s´observa la Zona Axial, nevada  
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 Des d’aquest poble, encara en construcció a causa del trasllat moble i immoble 

de la població inundada de Tiurana, tenim una atalaia excepcional sobre l’anomenada 

falla del Segre. Aquesta gran estructura es fa del tot evident observant un mapa 

topogràfic (evidentment, també un de geològic) de Catalunya. Tal com podem veure des 

de Nova Tiurana, tot mirant vers ponent, s’aprecien, de nord a sud, les muntanyes de 

Boumort, Montsec, Sant Mamet i Mont-roig; els encavalcaments i plecs mesozoics sud 

– pirinencs dels Pirineus Occidentals. Aquestes estructures aparentment no tenen parió 

lateral en la riba esquerra del Segre, en el seu lloc hi tenim materials poc plegats de la 

Depressió de l’Ebre. Aquesta manca de continuïtat lateral de les estructures sud – 

pirinenques ens posa de manifest un límit occidental de les mateixes, la dita “Falla del 

Segre”. 

 

 

PARADA 6. TERRERS DE PERAMOLA, (terme municipal  de Peramola, 

comarca de l´Alt Urgell). (Full 291). 

 
Després de fer l´aturada anterior, cal retornar cap a la carretera que condueix cap a 

Oliana, des de Ponts, la C – 14. En trobar-la, seguirem cap el primer poble. Però, en trobar 

el trencall de Nuncarga, Tragó i Peramola (per l´esquera), ens caldrà agafar-lo. Així, 

passarem per les immediacions de Nuncarga, per Tragó de Noguera i finalment per 

Peramola. En arribar a aquesta població alturgellenca, ens caldrà seguir uns 3 – 4 Km per 

la nova carretera que condueix cap a Sant Cristòfol i Comiols. En arribar a una gran 

explotació de terres, farem una nova aturada, a uns 14 Km de l´anterior. 

 

En aquest lloc s´han explotat els derrubis de pendent procedents de la Serra de 

Sant Marc i també de la Serra de Turb. que tenim per sobre. Aquests materials molt 

heteromètrics i eminentment carbonatats, s’han emprat com a àrids naturals per a la 

construcció de la carretera. Aquest indret també es troba sota de Encavalcament principal 

sud-pirinenc. 

 

 

PARADA 7. ANTIGUES EXPLOTACIONS DE BAUXITA, (terme municipal  

de Peramola, comarca de l´Alt Urgell). (Full 291). 

 
Després de fer l´aturada anterior, cal tornar enrere, fins trobar el camí que puja cap 

a Sant Marc. Aquest camí, ben aviat passa per unes antigues explotacions de bauxita, 

situades sobre l´indret de la parada anterior, des d´on són força visibles. Aquí farem una 

nova aturada, després d´un recorregut de quasi 1 Km. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials mesozoics (del 

Juràssic i del Cretàcic), els quals formen part de les Serres Marginals del Sistema Pirinenc, 

de la vorera meridional de la Serra de Turb, per on ens trobem ara situats. 

 

En aquest indret (situat al Nord de la parada anterior) es poden veure algunes de les 

antigues explotacions de bauxita (situades entre Sant Marc i Peramola). Aquestes formen 

part dels anomenats jaciments bauxitífers de la Serra de Turb.  

 

Es tracta de mineralitzacions de rebliment de cavitats d´origen kàrstic. Les 

mineralitzacions consisteixen en concentracions de bauxita, amb presència de 
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BOEHMITA, DIASPOR i HIDRALGIRITA, entre els minerals òxids d´alumini. 

Tanmateix hi ha presencia de CAOLINITA, un silicat d´alumini. També hi es presents 

l´HEMATITES (és el responsable del color rogenc de les bauxites).  

 

Finalment, cal dir, finalment, que durant la primera meitat d’aquest segle, es van 

realitzar diverses tasques de reconeixement, per tal d’intentar aprofitar les bauxites, com a 

mena de l’alumini. FOTOGRAFIA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 7 

Escombreres de les antigues explotacions de bauxita. Peramola 

 

 

PARADA 8. BAIXADA CAP A PERAMOLA, (terme municipal  de 

Peramola, comarca de l´Alt Urgell). (Full 291). 

 
Després de fer l´aturada anterior, cal retornar cap a la propera població de 

Peramola. En arribar a l´inici d´una forta baixada,, farem una nova aturada, a menys de 

1´5 Km de l´anteriorment realitzada. 

 

En aquest recorregut, hem anat circulant pels peus del gran encavalcament de les 

Serres Marginals sobre la Depressió Geològica de l´Ebre. Així, mirant cap al Nord es 

veuen el relleus d’aquestes serres, a tocar de la carretera. I mirant cap al Sud es veu 

amplament la Depressió Geològica de l´Ebre. 

 

Tanmateix. Mirant cap a l´altra banda, es poden veure un relleus similars, sobre la 

Valldan. I precisament, des d’aquest indret, es pot veure l’interessant Anticlinal d´Oliana, 

el qual presenta una direcció NE-SW. Aquest anticlinal es situa sobre els materials 

eocènics superiors de la Depressió Geològica de l´Ebre, al peu de l´Encavalcament 

principal sud-pirinenc. Aquest anticlinal s´inclou dintre de l Avant-país plegat.  Els 
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materials eocènics es troben constituïts per nivells de calcolutites grisenques, i pertanyen a 

la Formació Igualada. FOTOGRAFIA 4. 
 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 8 

Les margues grises de la Valldan, per sota de l’encavalcament Sudpirinenc 

 
 

 

AQUI FINALITZA EL RECORREGUT DEL PRESENT ITINERARI 

 

______________________________________________________________ 
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