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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).  
 
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 novè de la publicació, 
inclourem diversos treballs realitzats des del Museu de 
Geologia, realitzats durant el primer trimestre de l´any 2015. 
 
Bona part d´aquests recorreguts s´han efectuat per la comarca 
lleidatana del Segrià i per l´aragonesa del Baix Cinca. Tot i així, 
el darrer recorregut s´ha efectuat per la comarca de l´Anoia, de 
la Catalunya Central.  
 
_________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 9 
Recorregut 1, pp 5 – 16 

 

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 

MINERALÒGICA PER LES COMARQUES DEL 

SEGRIÀ, GARRIGUES I RIBERA D´EBRE: DES DE 

SARROCA DE LLEIDA A LA GRANADELLA, 

LLARDECANS, MAIALS I ALMATRET  
 

 

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 reestructurar el recorregut, prescindint de les anomenades 

PARADES - CONDICIONALS, i d’altres si s’escau. 

 

També recomanem de cercar la informació més adient, sobre els trams a recórrer 

mitjançant camins de terra, o de pista. Precisament, en aquest itinerari, hi ha alguns 

trajectes que caldrà fer per camins en deficient estat de conservació. 

 

Per d’altra banda, recomanem tenir una cura extrema de la NATURA, evitant 

qualsevol forma d’agressió sobre ella, o de fer-n’hi un mal ús del que en ofereix la nostra 

mare Terra.   
 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta ocasió, la totalitat del recorregut d’aquest itinerari, discorrerà 

íntegrament per una sola unitat geològica, concretament per la Depressió Geològica de 

l´Ebre. És més, dintre d´aquesta, ho farà solament per una de les seves sots-unitats, 

concretament per la seva Depressió Central.   

 

Així, el recorregut s’iniciarà per les immediacions de la població de Sarroca de 

Lleida , la qual es troba situada plenament a la Depressió Central (dintre de la Depressió 

Geològica de l´Ebre). Tot seguit, l´itinerari deambularà per aquesta sots unitat, fins arribar 

a les immediacions de la població d´Almatret, per on finalitzarà el recorregut de l´itinerari. 

Al llarg d´aquest recorregut, s´aniran trobant afloraments dels materials cenozoics que 

reblen la depressió; així, trobarem afloraments de l´Oligocè; així també com del Pleistocè i 

de l´Holocè. 

   

Per d’altra banda, el recorregut transitarà per dues comarques, situades dintre de 

l’àrea econòmica i política de Lleida. En concret, el recorregut s’iniciarà a l´esmentada 

població de Sarroca de Lleida (de la comarca del Segrià); després s´anirà cap a la 

Granadella (de la comarca de les Garrigues), per a retornar a la comarca del Segrià, que ja 
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no s´abandonarà fins arribar a la població d´Almatret, per on finalitzarà el recorregut de 

l´itinerari. Tot i així, es farà un breu recorregut per la comarca de la Ribera d´Ebre, pel 

terme de Riba-roja d´Ebre, però molt prop d´Almatret. 

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS 

 

En realitzar el següent itinerari, s’intentaran assolir els següents objectius, d’acord 

amb el sentit de la marxa: 

 

1.- Observació de l’estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre, per la qual es 

circularà durant el recorregut de l´itinerari, entre les poblacions de Sarroca de Lleida i 

Almatret. I sempre dintre de la seva Depressió Central.  

 

2.- Observació i descripció dels materials cenozoics (de l´Oligocè, 

fonamentalment) de la Depressió Geològica de l´Ebre, que pertanyen majoritàriament a la 

Formació Urgell (en els trams inicials del recorregut) i a la Formació Mequinensa (en els 

darrers tems). 

 

3.- Observació i descripció dels materials cenozoics més recents (del Pleistocè i de 

l´Holocè), que s’estenen a diferents indrets del recorregut, tot cobrint parcialment als 

materials terciaris esmentats anteriorment. 

 

3.- Observació i reconeixement de les mineralitzacions ferruginoses associades a 

alteracions de lignits, que trobarem als darrers trams del recorregut, al terme d´Almatret 

(Segrià) i Riba-roja d´Ebre (Ribera d´Ebre). 

 

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

recorregut de l´itinerari, com les explotacions dels nivells lignitífers de les Capes de la 

Granja d’Escarp, situades a diferents indrets dels termes Almatret i Riba-roja d´Ebre. 

 

5.- Observació de l´impacte produït per les explotacions anteriors (i també per les 

vies de comunicació o altres actuacions antròpiques) sobre el Medi Natural i sobre el Medi 

Ambient. I en tot cas, de les restauracions dutes a terme sobre les explotacions mineres 

esmentades.  

 

6.- Observació dels diferents elements del Patrimoni Miner, relacionades amb les 

explotacions anteriors i amb antigues activitats mineres: 

 

7.- Observació dels diferents elements del Patrimoni Geològic, com es el cas dels 

innumerables relieves en cuesta, que es troben presents al llarg de bona part del recorregut 

de l´itinerari. 

 

8.- Observació, a distancia, de les tasques de restauració i de rehabilitació, 

actualment dutes a terme sobre les escombreres de les explotacions lignitíferes de 

Mequinensa (Baix Cinca). 
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ANTECEDENTS 
 

Tret de tres antecedents nostres (MATA-PERELLÓ  1997, 2000, 2006, 2008 i 

2015), no tenim coneixement de l’existència de cap altre antecedent bibliogràfic, en relació 

amb el recorregut d’aquest itinerari, pel que fa a tota l’extensió del mateix. Tot i així, 

existeixen diversos antecedents parcials, corresponents a trams del mateix.  

 

Pel que fa a l’estudi de les mineralitzacions situades al llarg del recorregut, farem 

esment d’un altre treball nostre, MATA PERELLÓ (1991), relatiu al conjunt de les 

mineralitzacions situades arreu de les comarques de Catalunya.  

 

I, pel que fa a l’estructura geològica dels indrets pels quals discorrerà el recorregut 

de l´itinerari, farem esment de dos treballs generals, relatius al conjunt dels Països 

Catalans: GUIMERÀ et altri (1992), i RIBA et altri (1976). Igualment, farem esment dels 

treballs de COLOMBO (1986 i1989) En aquest aspecte, també farem esment de les 

publicacions de l´IGME (1978a, 1978b, 1986 i 1993), relatius a les contrades per les quals 

discorrerà el recorregut d’aquest itinerari. 

 

Tots aquests treballs esmentats, figuraran per ordre alfabètic a l’apartat dedicat a 

les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES, al qual ens remetem. 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 
El recorregut d’aquest itinerari comença a la població de Sarroca de Lleida, des 

d´on s´anirà cap al SE, amb la finalitat d´arribar a la Granadella. Per anar-hi, caldrà agafar 

la carretera C – 230a i tot seguit la C – 242. En aquest tram es faran diverses aturades, tant 

a Sarroca de Lleida com a la Granadella. Per d´altra banda, es passarà de la comarca del 

Segrià a la de les Garrigues. Després, des de la darrera població esmentada, s´anirà cap a 

Llardecans (tornant a entrar al Segrià). Per anar-hi, s´utilitzarà el vial que uneix els dos 

pobles. En aquest tram, s´efectuaran diverses aturades. 

 

Després, el recorregut es dirigirà cap al poble de Maials. Per anar-hi, caldrà fer a 

través de la carretera autonòmica C – 12. Després, en arribar al darrer poble esmentat es 

farà una nova aurada, continuant el recorregut per la carretera. LV – 7046, anant ara cap a 

la població d´Almatret. En aquest trajecte, abans d´arribar al darrer poble esmentat, es 

faran diverses filloles, una cap a la Granja d´Escarp i una altra cap a Riba-roja d´Ebre, 

sense arribar-hi. Finalment, el recorregut acabarà pels voltants de la població esmentada 

d´Almatret, dintre de la comarca del Segrià.  

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

Com en altres itineraris, a continuació veurem una sèrie de "parades o estacions". 

En cada una d’elles es farà un breu comentari. Per d’altra banda, darrera del nom de 

l´indret (o de la parada), situarem entre parèntesi el número del Mapa Topogràfic, a escala 

1:50.000, on es troba l´indret de l’aturada.  En aquesta ocasió, utilitzarem solament quatre 

fulls de l´esmentat mapa topogràfic, editat per l´"Instituto Geográfico y Catastral": 

concretament dels següents: 415 (o  de Mequinensa), 416 (o  de Maials) i 443 (o de 

Fabara). Si s’escau, també es poden utilitzar els Mapes Topogràfics Comarcals, realitzats 
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(com els anteriors) a l’escala 1:50.000. En aquest cas, utilitzarem els mapes de la Ribera 

d’Ebre i del Segrià. Així doncs, la relació ordenada, de les parades que composen el 

recorregut d’aquest itinerari. és la següent: 

 

 

PARADA 1. IMMEDIACIONS DE SARROCA, (terme municipal de 

Sarroca de Lleida, comarca del Segrià). (Full 416). 
 

El recorregut d´aquest itinerari, el començarem al bell mig de la població 

segrianenca de Sarroca de Lleida. Per anar-hi, ens caldrà fer-ho des de Lleida, sortint per 

la carretera C – 12, fins trobar el trencall que condueix a aquest poble, molt proper a la 

carretera esmentada 

 

 En el recorregut immediat, hem trobat afloraments dels materials cenozoics que 

reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, que per aquests indrets corresponen als materials 

de l´Oligocè, concretament a la  Formació Urgell. Així, es fan palesos per arreu els nivells 

de calcolutites i lutites, generalment de tonalitats ocres i rogenques. 

 

 Tanmateix, també es fan palesos els paleocanals, amb nivells de gresos de 

tonalitats ocres. Precisament, el castell de la població es troba enlairada sobre un d´aquests 

paleocanals. I d´ací el mateix nom de la població “la roca”. Pel que fa a la població, es 

situa entorn al turó on es troba el castell. FOTOGRAFIA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

El castell de Sarroca, sobre un paleocanal de gresos. Sarroca de Lleida 

 

PARADA 2. GRAVERES SOTSTERRÀNIES DE LA GRANADELLA, 

(terme municipal de la Granadella, comarca de les Garrigues). (Full 416). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal sortir de Sarroca de Lleida per la carretera 

comarcal C – 230a (més o menys paral·lela a l´actual carretera autonòmica C – 12). Així, 
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inicialment, ens caldrà anar cap al Sud, fins trobar el trencall de la carretera comarcal C – 

242. En trobar-la, ens caldrà anar cap a llevant, cap al poble de la Granadella. Així, en 

aquest tram, passarem de la comarca del Segrià a la de les Garrigues. Seguint aquesta 

carretera, ens caldrà anar cap a la darrera població esmentada. En arribar-hi, ens caldrà 

anar cap al Nord, i en menys de 1 Km del poble, arribarem a les antigues graveres. Aquí, 

farem una nova aurada, a uns 19 Km de l´anteriorment realitzada. 

 

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

que hem esmentat anteriorment, Així, haurem vist afloraments de les lutites i calcolutites 

ocre – rogenques de la Formació Urgell. Tot i així, aquests materials es van fent més 

grisencs i alhora més ocres, passant poc a poc a ésser de la Formació Flix. Aquests 

materials oligocènics, són els que predominen pels voltants de la Granadella. 

 

En aquest indret hi ha unes interessants graveres subterrànies. És a dir, s´han 

explotat unes graves plistocèniques, del riu de la Vall Major, les quals es troben situades 

sota d´un nivell endurit de les mateixes graves, Aquest nivell constitueix un podosol. Per 

d´altra banda, cal valorar l´explotació de les graves subterrànies, un fet no gaire freqüent, el 

qual, per si sol ja constitueix un important patrimoni miner. FOTOGRAFIA 2. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

Un aspecte de l´antiga explotació subterrània de graves 

La Granadella 

 

PARADA 3 - CONDICIONAL. VERTEX GEODÈSIC DE LA 

GRANADELLA, (terme municipal de la Granadella, comarca de les 

Garrigues). (Full 416). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal fer un breu recorregut, primer per tal de 

retornar al poble i després per anar cap al Vèrtex Geodèsic de la Granadella. Així, caldrà 



10 
 

agafar la carretera que condueix cap a Bovera, la carretera comarcal C – 233. Així, en 

arribar a l´esmentat indret, farem una nova aturada, a uns 2´5 Km de la parada anterior. 

 

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

anterior. Tot i així, han anat predominant cada vegada més els trams de conglomerats. 

Aquests materials oligocènics pertanyen aquí a la Formació Margalef i constitueixen una 

prolongació dels materials detrítics del Montsant. 

 

Des d´aquest indret, es pot gaudir d´una bona observació dels sectors meridionals 

de les Garrigues, molt propers a la comarca de la Ribera d´Ebre. I conseqüentment a la 

val del riu Ebre, el qual discorre per Flix.   
 

 

PARADA 4 - CONDICIONAL. EXPLOTACIÓ DE LA CARRETERETA A 

LLARDECANS, (terme municipal  de la Granadella, comarca de les 

Garrigues). (Full 416). 
 

Un cop feta l´aturada anterior, cal retornar al poble de la Granadella, ara amb la 

finalitat de continuar per la carretera local  que es dirigeix directament cap a Llardecans. 

A poc més de 4 Km d´agafar-la, si s´escau, podem fer una nova aturada. Així, aquesta 

serà a uns 5´5 – 6 Km de la parada anterior.  

 

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

anterior. Tot i així, ara són menys detrítics, passant de la Formació Margalef a la 

Formació Flix, ambdues del Casià, de l´Oligocè. 

 

En aquest indret hi ha una antiga explotació de materials argilosos i arenosos, per 

tal d´esser emprats a la construcció. FOTOGRAFIA 3. 

 

 

PARADA 5. GRAVERES DE LLARDECANS, CARRETERA DE LA 

GRANADELLA, (terme de Llardecans, comarca del Segrià). (Full 416). 
 

Just després de fer l´aturada anterior, cal fer un nou recorregut per la carretereta 

que condueix de la Granadella a Llardecans. En aquest tram, haurem passat de la comarca 

de les Garrigues a la del Segrià, entrant al terme de Llardecans. Aproximadament, a uns 4 

Km de la parada anterior, a uns 2 Km del segon poble, podem fer una nova aturada. 

  

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

hem esmentat anteriorment. Tot i així, en aquest indret haurem trobat afloraments de 

materials detrítics del Pleistocè. Es tracta de restes de mantells al·luvials, de depòsits de 

peu de mont, fonamentalment. Aquests materials han estat explotats, com a àrids a 

diversos indrets, com al lloc de la present aturada. FOTOGRAFIA 4. 
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FOTOGRAFIA 3. PARADA 4 

Explotació dels nivells de l´Oligocè de la carretera de la Granadella a Llardecans.  

Municipi de la granadella 

 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 5 

Explotacions dels materials detrítics del Pleistocè 

Carretera de la Granadella a Llardecans. Municipi de Llardecans 
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PARADA 6 - CONDICIONAL. POBLE VELL DE MAIALS, (terme 

municipal de Llardecans, comarca del Segrià). (Full 416). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal arribar quasi a la població de Llardecans, 

per tal de continuar cap a ponent per la carretera autonòmica C – 12. Així, arribarem al 

poble de  Maials, per on farem una nova aturada, a uns 4´5 Km del primer poble i a uns 

6´5 Km de la parada anterior. 

 

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

reblen la Depressió Geològica de l´Ebre per aquests indrets. Aquests materials de 

l´Oligocè pertanyen al Casià i es situen dintre de la Formació Flix. Així, per arreu, veurem 

nivells de calcolutites, gresos i ocasionalment de calcaries. Generalment de tonalitats 

ocres. Ocasionalment, com en aquest indret, a Maials, es troben paleocanals entre aquests 

materials. Precisament, el poble vell de Maials, fortificat, es troba situat sobre un 

d´aquests paleocanals, trobant-se en una posició lleugerament enlairada.  

 

 

PARADA 7. TEULERIA DE LA GRANJA D¨ESCARP, CARRETERA DE 

MAIALS, (terme de la Granja d´Escarp, comarca del Segrià). (Full 416). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal travessar totalment la població de Maials, per 

tal de continuar després per la carretereta que condueix cap a la Granja d´Escarp, 

travessant la carretera local LV  - 7046 (que duu a Almatret, per on continuarem després). 

Seguint per la carretereta de la Granja d´Escarp, en uns 5 -6 Km trobarem el camí – 

carreterer de les Mines de la Canota. Des d´aquí, seguint cap al Nord, en uns 2 Km 

arribarem a l´indret de l´aturada, situat a uns 7 – 8 Km de la parada anterior, a uns 150 

metres de la carretera, a la seva dreta.  
 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 7 

Teuleria de la carretera de Maials a la Granja d´Escarp. La Granja d´Escarp  

 En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials esmentats a 
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la parada anterior. Aquests materials oligocènics pertanyen a la Formació Flix i aquí es 

troben en transició als de la Formació Mequinensa. 

 

 En aquest indret hi ha les restes d´una antiga teuleria, en ella s´utilitzaven els 

materials calcolutítics de la Formació Flix. Aquest indret constitueix un lloc molt 

interessant del nostre Patrimoni Miner. FOTOGRAFIA 5. 

 

 

PARADA 8. MINA COSTA, (terme municipal  d´Almatret, comarca del 

Segrià). (Full 443). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal retrocedir quasi fins arribar a la població de 

Maials. Poc abans d´arribar-hi, trobarem la carretera local que condueix cap al poble 

d´Almatret, la LV – 7046. que ens caldrà agafar, per tal d’arribar fins aquest poble. 

Després, quasi en arribar al darrer poble, ens convindrà agafar el camí de terra que baixa 

cap al riu, cap a Riba – roja. Així, aviat arribarem a la Mina Costa, per on farem una nova 

aturada, a uns 8 Km de Maials. A 2 d´Almatret i a uns 14 Km de la parada anterior.    

 

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

Flix, dels que hem parlat amplament a les prades anteriors. Aquests materials els haurem 

trobat fins prop d´Almatret. Després,, haurem començat a trobar els terrenys de la 

Formació Mequinensa, amb passades de calcàries, calcolutites i gresos de tonalitat 

grisenques. Aquests materials, contenen molt sovint nivells de lignit. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 8 

Restes del Patrimoni Miner de la Mina Costa. Almatret 

 

  

Per d’altra banda, en aquest recorregut hem anat ascendint fins a Maials, havent 

trobat en tot el recorregut bons exemples dels típics relieves en cuesta. Més endavant, en 

arribar a Almatret, haurem trobat una extensa plana, que correspon a una superfície mes o 
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menys estructural, esculpida pel riu Ebre sobre els materials acabats d’esmentar. Es més, el 

riu Ebre, passa més o menys encaixat per aquesta plana. Així, des d´on ara som, es pot 

veure a l’altre cantó del riu la plana, on es situa la població de Faió, que no veiem.En 

aquest indret, entre els materials de la Formació Mequinensa, es fan palesos uns nivells de 

lignits, els quals van ésser explotats en una antiga mina. Així, aquí es troben les restes de 

l´explotació. FOTOGRAFIA 6. 

 

 

PARADA 9 - CONDICIONAL. MINA  DEL CATXÀ, (terme municipal  de 

Riba-roja d´Ebre, comarca de la Ribera d´Ebre). (Full 443). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal continuar pel camí de terra que va baixant 

cap a l´Ebre, cap a Riba – roja d´Ebre. Aviat deixarem la comarca del Segrià, entrant ara 

a la comarca de la Ribera d´Ebre; deixant el terme d’Almatret i entrant al de Riba – roja 

d´Ebre. A uns 2 Km de la parada anterior, trobarem diverses explotacions mineres. Aquí 

farem una nova aturada, dintre del recorregut d´aquest itinerari. 

 

En aquest trajecte, haurem continuat trobant afloraments de la Formació 

Mequinensa. Així, s´hauran fet palesos els nivells de calcàries, calcolutites i gresos de 

tonalitat grisenques. Aquests materials, els quals contenen molt sovint nivells de lignit. 

Precisament, en aquest indret es fan palesos els nivells de lignits, els quals s´han intentat 

explotar aquí. FOTOGRAFIA 7. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 9 

Boca de la Mina del Catxà. Riba – roja d´Ebre 

 

PARADA 10. CARRETERETA A MEQUINENSA, (terme municipal  

d´Almatret, comarca del Segrià). (Full 443). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal retrocedir quasi fins arribar a la població 
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d´Almatret. En arribar-hi, cal fer la darrera aturada a l´inici de la carretereta que es 

dirigeix cap a Mequinensa. 

 

En aquest tram, haurem tornat a trobar els materials de la Formació Mequinensa, 

dels quals hem parlat a l´aturada anterior. Així, ara, aquí, es poden veure afloraments per 

arreu d´aquests materials.   

 

 

EN AQUEST LLOC FINALITZA EL RECORREGUT DE 

L´ITINERARI 

______________________________________________________________  

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
COLOMBO, F. (1986).- Estratigrafia y Sedimentologia del Paleógeno continental del 

borde meridional occidental de los Catalánides (provincia de Tarragona). Cuadernos de 

Geologia Ibérica, vol. 10, pp. 55-115. Madrid. 

 

COLOMBO, F. (1989).- El Montsant: aspectes geològics (en "1O sortides per la 

Catalunya Sud"). 2on. Sympósium sobre l'Ensenyament de les Ciències Naturals, de 

Tarragona. Edit. Eumo, pp. 87-108, Barcelona. 

 

GUIMERÀ, J. et altri /1992).- Geologia (II), Història Natural dels Països Catalans, 

Vol.2, 547 pag. Enciclopèdia Catalana, S,A,, Barcelona 

 

IGME (1978a).- Mapa Geológico de España, a escala 1:50.000, 2ª Serie. Full i memória 

nº. 471 (Mora d’Ebre). Inst. Tecnol. GeoMinero de España. Minist. Indústria. Madrid 

 

IGME (1978b).- Mapa Geológico de España, a escala 1:50.000, 2ª Serie. Full i memória 

nº. 472 (Reus). Inst. Tecnol. GeoMinero de España. Minist. Indústria. Madrid 

  

IGME (1986).- Mapa Geológico de España, a escala 1.200.000. Full i memòria, nº 42 

(Tarragona).  Inst. Tecnol. GeoMinero de España. Minist. Indústria. Madrid 

 

MATA-PERELLÓ, J.M. (1991).- Els Minerals de Catalunya. Institut d´Estudis Catalans. 

Arxius de la Secció de Ciències, T.XLVIII, 5O6 pag. Barcelona 

 

MATA-PERELLÓ, J.M. (1997).- Recerca geològica i mineralògica per les comarques 

del Priorat, de la Ribera d´Ebre, del Segrià i del Baix Cinca: des d´Ulldemolins a Flix i a 

Fraga. Inèdit, 14 pag. Manresa 

 

MATA-PERELLÓ, J.M. (2000).- Recerca geològica i naturalística per les comarques de la 

Ribera d´Ebre, del Segrià i del Baix Cinca: des de Flix a serós i a Fraga. Inèdit. 10 pag. 

Manresa 

 

MATA-PERELLÓ, J.M. (2006).- Recorrido a través del patrimonio geológico y minero 

del municipio de Almatret (Conca Lignitífera de Mequinenza, Segrià – Baix Segre). 

Inèdit. 10 pag. Manresa 



16 
 

 

MATA-PERELLÓ, J.M. (2008).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica per les 

comarques de la Ribera d’Ebre i del Segrià: des de Flix a Maials, Almatret i a Serós. Inèdit. 

10 pàgines. Manresa 

 

MATA-PERELLÓ, J.M. i SANZ BALAGUÉ, J. (2015).- Recorregut de recerca 

geològica pel Segrià i per les Garrigues: des d´Artesa de Lleida, a la Cogullada, l’Astor, 

Aspa, Cogul, Granyena de les Garrigues i a Sarroca de Lleida. Inèdit. 15 pàgines. Manresa 

 

RIBA, O. et altri (1976).- Geografia Física dels Països Catalans. Edit. Ketres, 254 

pàgines. Barcelona 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 9 
Recorregut 2, pp 17 – 32 

 

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 

MINERALÒGICA PER LA COMARCA DEL 

SEGRIÀ. (RECORREGUT PER LA CONCA 

LIGNITÏFERA DE MEQUINENSA – LA GRANJA 

D´ESCARP): DES D´ALMATRET A SERÓS  
 

 

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 reestructurar el recorregut, prescindint de les anomenades 

PARADES - CONDICIONALS, i d’altres si s’escau. 

 

També recomanem de cercar la informació més adient, sobre els trams a recórrer 

mitjançant camins de terra, o de pista. Precisament, en aquest itinerari, hi ha alguns 

trajectes d’aproximació cap a les mines, que haurem de fer per camins de terra en 

irregular estat de conservació. Aquest és el cas de molts dels recorreguts d´aproximació a 

les mines de la Conca Lignitífera de Mequinensa – la Granja d´Escarp. 

 

Per d’altra banda, recomanem tenir una cura extrema de la NATURA, evitant 

qualsevol forma d’agressió sobre ella, o de fer-n’hi un mal ús del que en ofereix la nostra 

mare Terra.   
 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta ocasió, la totalitat del recorregut d’aquest itinerari, discorrerà 

íntegrament per una sola unitat geològica, concretament per la Depressió Geològica de 

l´Ebre. És més, dintre d´aquesta, ho farà solament per una de les seves sots-unitats, 

concretament per la seva Depressió Central.   

 

Així, el recorregut s’iniciarà per les immediacions de la població d´Almatret , la 

qual es troba situada plenament a la Depressió Central (dintre de la Depressió Geològica 

de l´Ebre). Tot seguit, l´itinerari deambularà per aquesta sots unitat, fins arribar a les 

immediacions de la població de Serós, per on finalitzarà el recorregut de l´itinerari. 

   

Per d´altra banda, el recorregut transitarà en la seva totalitat, per la Conca 

Lignitífera de Mequinensa – la Granja d´Escarp, per diferents indicis mineres situats als 

termes municipals d´Almatret i de Serós. 

 

Tanmateix, el recorregut transitarà per una sola comarca, situada dintre de l’àrea 
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econòmica de Lleida. En concret, el recorregut s’iniciarà a l´esmentada població 

d´Almatret (dintre dels sectors històricament garriguencs del Segrià) per a finalitzar dintre 

del terme municipal de Serós, situat plenament a la comarca del Segrià, tot i que dintre de 

la subcomarca del Baix Segre.   

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS 
 

En realitzar el següent itinerari, s’intentaran assolir els següents objectius, d’acord 

amb el sentit de la marxa: 

 

1.- Observació de l’estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre, per la qual es 

circularà durant el recorregut de l´itinerari, entre les poblacions d´Almatret i Serós. I 

sempre dintre de la seva Depressió Central.  

 

2.- Observació i descripció dels materials terciaris (de l´Oligocè, fonamentalment) 

de la Depressió Geològica de l´Ebre, que pertanyen majoritàriament a la Formació 

Mequinensa, amb presència de nivells de gresos, calcolutites i calcàries; així com amb 

nivells de lignits. Tanmateix, al llarg del recorregut, també es podran trobar nivells 

neògens més recents  (del Pleistocè i de l´Holocè), que s’estenen a diferents indrets del 

recorregut, tot cobrint parcialment als materials oligocens abans esmentats. 

 

3.- Observació i reconeixement de les mineralitzacions ferruginoses associades a 

alteracions de les pirites incloses als nivells de lignits, que trobarem a diversos indrets dels 

termes municipals d´Almatret i de Serós. 

 

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

recorregut de l´itinerari, com les explotacions dels nivells lignitífers de les Capes de la 

Granja d’Escarp, situades a diferents indrets dels termes Almatret i Serós (ambdós situats 

dintre de la comarca del Segrià). Aquestes capes formen part de la Conca Lignitífera de 

Mequinensa – la Granja d´Escarp i tanmateix, des del punt de mira estratigràfic, de la 

Formació Mequinensa. 

 

5.- Observació de l´impacte produït per les explotacions anteriors (i també per les 

vies de comunicació o altres actuacions antròpiques) sobre el Medi Natural i sobre el Medi 

Ambient. I en tot cas, de les restauracions dutes a terme a les zones afectades per les 

explotacions mineres esmentades.  

 

6.- Observació dels diferents elements del Patrimoni Miner, relacionades amb les 

explotacions anteriors i amb antigues activitats mineres: 

6A) Així, ens farem ressò de l’estat actual de les antigues galeries mineres de  la Mina 

Lluc (d´Almatret) i de la Mina de la Canota (Serós).  

6B) També, dels antics forns de calç, com els situats a diferents indrets del terme 

municipal d´Almatret. 

6C) Igualment, ens farem ressò dels antics malacates situats vora el riu (com el de la Mina 

Manuel), per on es baixava el lignit extret a les mines cap el riu. 

6D) I finalment, dels antics ferrocarrils miners, per on es transportava el lignit extret, des 

de les mines cap els malacates. 

 

7.- Observació dels diferents elements del Patrimoni Geològic, com es el cas dels 
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innumerables relieves en cuesta, els quals es troben presents al llarg de bona part del 

recorregut de l´itinerari. 

 

 

ANTECEDENTS 
 

Tret de tres antecedents nostres (MATA-PERELLÓ 1997, 2000, 2006, 2008, 

2010a i 2010b), no tenim coneixement de l’existència de cap altre antecedent bibliogràfic, 

en relació amb el recorregut d’aquest itinerari, pel que fa a tota l’extensió del mateix. Tot i 

així, existeixen diversos antecedents parcials, corresponents a trams del mateix. Un altre 

antecedent a considerar, recent i molt parcial és de MATA – PERELLÓ i SANZ 

BALAGUÉ (2015). 

 

Pel que fa a l’estudi de les mineralitzacions situades al llarg del recorregut, farem 

esment d’un altre treball nostre, MATA PERELLÓ (1991), relatiu al conjunt de les 

mineralitzacions situades arreu de les comarques de Catalunya. També farem esment de la 

recent publicació de l´IGME (1993), relativa al full metalogenètic de Tarragona. 

 

I, pel que fa a l’estructura geològica dels indrets pels quals discorrerà el recorregut 

de l´itinerari, farem esment de dos treballs generals, relatius al conjunt dels Països 

Catalans: GUIMERÀ et altri (1992), i RIBA et altri (1976). Igualment, farem esment dels 

treballs de COLOMBO (1986 i1989) En aquest aspecte, també farem esment de les 

publicacions de l´IGME (1978a, 1978b, 1986 i 1993), relatius a les contrades per les quals 

discorrerà el recorregut d’aquest itinerari. 

 

Tots aquests treballs esmentats, figuraran per ordre alfabètic a l’apartat dedicat a 

les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES, al qual ens remetem. 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 
El recorregut d’aquest itinerari començarà per les immediacions de la població 

d´Almatret, per on s’efectuaran diverses aturades, sempre dintre de la seva zona 

lignitífera. Així, s´anirà a antigues explotacions. 

 

Tot seguit, després de fer un recorregut pel terme d´Almatret, el recorregut es 

dirigirà cap al de Serós, per on es farà la darrera aturada, finalitzant prop d´aquesta darrera 

població de la comarca del Segrià.  

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

Com en altres itineraris, a continuació veurem una sèrie de "parades o estacions". 

En cada una d’elles es farà un breu comentari. Per d’altra banda, darrera del nom de 

l´indret (o de la parada), situarem entre parèntesi el número del Mapa Topogràfic, a escala 

1:50.000, on es troba l´indret de l’aturada.  

 

En aquesta ocasió, utilitzarem solament quatre fulls de l´esmentat mapa topogràfic, 

editat per l´"Instituto Geográfico y Catastral": concretament dels següents: 415 (o  de 

Mequinensa) i 443 (o de Fabara). Si s’escau, també es poden utilitzar els Mapes 
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Topogràfics Comarcals, realitzats (com els anteriors) a l’escala 1:50.000. En aquest cas, 

utilitzarem els mapes de la Ribera d’Ebre i del Segrià.  

 

Així doncs, la relació ordenada, de les parades que composen el recorregut 

d’aquest itinerari. és la següent: 

 

 

PARADA 1. MINA COSTA, (terme municipal  d´Almatret, comarca del 

Segrià). (Full 443). 
 

El recorregut d´aquest itinerari, el començarem pels voltants de la població 

d´Almatret. Aquí, hi arribarem des de Maials per la LV – 7046. Quasi en arribar al primer 

poble esmentat, ens convindrà agafar el camí de terra que baixa cap al riu, cap a Riba – 

roja. Així, aviat arribarem a la Mina Costa, per on farem aquesta primera aturada, a poc 

menys de 1 Km, des de la carretera i a uns 2 d´Almatret.    

 

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

Flix, dels que hem parlat amplament a les prades anteriors. Aquests materials els haurem 

trobat fins prop d´Almatret. Després,, haurem començat a trobar els terrenys de la 

Formació Mequinensa, amb passades de calcàries, calcolutites i gresos de tonalitat 

grisenques. Aquests materials, contenen molt sovint nivells de lignit. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Restes del Patrimoni Miner de la Mina Costa. Almatret 

  

Per d’altra banda, en aquest recorregut hem anat veient bons exemples dels típics 

relieves en cuesta. Tot i que pels voltants d´Almatret, haurem trobat una extensa plana, que 

correspon a una superfície mes o menys estructural, esculpida pel riu Ebre sobre els 

materials acabats d’esmentar. Es més, el riu Ebre, passa més o menys encaixat per aquesta 

plana. Així, des d´on ara som, es pot veure a l’altre cantó del riu la plana, on es situa la 

població de Faió, que no veiem. 
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 En aquest indret, entre els materials de la Formació Mequinensa, es fan palesos uns 

nivells de lignits, els quals van ésser explotats en una antiga mina. Així, aquí es troben les 

restes de l´explotació. FOTOGRAFIA 6. 

 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. BAIXADA D´ALMATRET CAP AL RIU. 

IMMEDIACIONS DELS DIPÒSITS D’AIGUA, (terme d´Almatret, comarca 

del Segrià). (Full 443). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal retornar a la carretera LV – 7046, amb la 

intenció d´arribar al poble d´Almatret. Després, de travessar-lo, ens convindrà agafar el 

camí de terra que baixa directament cap al riu, cap a l´Ebre, passant pels Tossals 

d´Almatret. Poc després de deixar la plana estructural on es troba el poble, començarem a 

baixar. Ben aviat arribarem als dipòsits, on farem una nova aturada, a uns 4 Km de la 

parada anterior. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant trobat els materials oligocènics que hem 

esmentat a l´aturada anterior, els quals pertanyen a la Formació Mequinensa, amb 

passades de calcàries, calcolutites i gresos de tonalitat grisenques. Aquests materials, 

contenen molt sovint nivells de lignit. Aquests materials són també els que es troben a 

l´indret de la present aturada. 

 

Per d´altra banda, des d´aquest indret, mirant cap aquesta part del riu on ara som, 

es poden veure els traçats dels antics ferrocarrils miners. Al final d´aquests es poden veure 

també els plans inclinats (anomenats malacates) en aquesta zona, per on es baixava el 

carbó cap al riu, on era carregat als llaguts. 

 

Prop d aquest indret hi ha un paratge d´interès Natural: els Tossals d´Almatret, un 

conjunt de relieves en cuesta que van baixant fins al riu Ebre. La part no cultivada està 

coberta per un bosc poc dens de pi blanc, amb sotabosc de màquies continentals de 

garric (Quercus coccifera) i arçot (Rhamnus lycioides), i de brolles calcícoles.  

  

 

PARADA 3. MINA ESPANYOLA, (terme municipal de Almatret, comarca 

del Segrià). (Full 443). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal continuar pel camí que baixa cap al 

riu Ebre, des d´Almatret. Per aquest camí, aviat trobarem el trencall (per la dreta) que es 

dirigeix cap a una de les mines, la Mina Espanyola. Ens caldrà agafar-lo, per tal d´anar-

hi i de fer una nova aturada, a uns 2´5 Km de l´anterior. 

 

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

les aturades anteriors: és adir: hem trobat els materials oligocens de la Formació 

Mequinensa, els nivells de calcolutites, calcaries i lignits. Aquests són també els 

materials que apareixen aquí  Precisament, aquí es van explotar els nivells de lignits, 

que posteriorment eren baixats al riu per un sistema de ferrocarrils miners, “malacates” i 

embarcadors fluvials, des d´on es carregava el lignit extret en llaguts. De totes aquestes 

explotacions queda un important Patrimoni Miner. FOTOGRAFIES 2 i 3..    

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Pi_blanc
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sotabosc
http://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%A0quia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Garric
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A7ot


22 
 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 3 

Tremuges, on convergien les vagonetes dels vials superiors. Mina Espanyola. 

Almatret 
 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3 

Vagoneta sobre uns rails coberts per sediments 
 

PARADA 4. FORN DE VIDRE D´ALMATRET, (terme municipal de 

Almatret, comarca del Segrià). (Full 443). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal agafar un sender que va baixant cap el 
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riu Ebre. Seguint-lo arribarem a l´indret on hi ha les restes d´un forn de vidre. En aquest 

indret, a poc més de 0´4 Km de la parada anterior, en farem una altra. 

 

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

les parades anteriors. Així, s´han fet ben palesos els nivells de calcolutites , calcàries i 

gresos de la Formació Mequinensa. Cal dir que els nivells de gresos han estat 

ocasionalment explotats. Pel que fa al forn de vidre, cal dir que és un element molt 

important del patrimoni miner. Tot i això es troba molt malmès. També cal dir que es 

troben restes dels vidres obtinguts cap a mitjans del segle XVIII. Aquest forn es troba 

prop de les pilones intermèdies del telefèric de la Mina Espanyola. FOTOGRAFIES 4, 

5 i 6.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 5 

Restes del Forn de Vidre d´Almatret 

 

  
FOTOGRAFIA 6. PARADA 5 

Estació del Telefèric de la Mina Espanyola 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 5 

Pilona Inter mitja del telefèric 
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PARADA 5. ANTIGA FÀBRICA DE CIMENT, (terme municipal de 

Almatret, comarca del Segrià). (Full 443). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal continuar pel camí que baixa cap al 

riu Ebre, des d´Almatret. Més endavant, en arribar al riu, trobarem una cruïlla de camins 

i ara caldrà seguir pel de l´esquerra. Aquest ens durà cap a una Fàbrica de Ciment. En 

arribar-hi farem aquesta nova aturada. Així haurem recorregut uns 4 Km i escaig, 

 

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

anterior. Els corresponents a la Formació Mesquinesa, amb nivells de calcàries, 

calcolutites i gresos, fonamentalment. Aquests són també els materials que es troben en 

aquest indret on fem la present aturada. 

  

 Per d´altra banda, en aquest lloc hi ha les restes d´una fàbrica de ciment, Tot i 

que no va acabar-se de construir, les restes estan gairebé intactes. Cal fer esment, que 

malgrat el temps transcorregut(uns 70 anys) i que mai va funcionar aquesta fàbrica, les 

restes es conserven en molt bon estat. Tot i que hi havia suficients reserves de carbó a 

tota la zona, sembla ésser que no es va fer una valoració prou vàlida pel que fa a la 

reserva de calcàries. Per d´altra banda, prop de la fàbrica es troben també una sèrie 

d´edificis annexes (com les cases dels treballadors i les dels enginyers). Tanmateix es 

troben algunes bocamines, així com el malacate de la Mina Ricart, des de la qual havia 

de baixar el carbó pel funcionament de la fàbrica de ciment. FOTOGRAFIES 8 i 9. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 8. PARADA 6 

Un aspecte de les restes inacabades de la fàbrica de ciment d´Almatret 

 

 Per d´altra banda, cal dir que entre les restes, també queden els edificis (en relatiu 

bon estat) del que havia de ser el poblat miner dels tècnics. Aquestes restes es troben prop 

del camí, poc abans d´arribar a la fàbrica. 
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FOTOGRAFIA 9. PARADA 5 

Un altre aspecte de les restes de la fàbrica de ciment d´Almatret 

 

 

PARADA 6. MALACATE DE LA MINA MANUEL, (terme municipal 

d´Almatret, comarca del Segrià). (Full 443). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal tornar enrere, fins a la cruïlla dels 

camins de terra. Després cal remuntar l´Ebre (uns 2 Km) fins arribar al malacate de la 

Mina Manuel. Aquí farem l´aturada. 

 

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

anterior, els quals pertanyen a la Formació Mequinensa. Aquests són també els 

materials que trobem a l´indret de l´aturada. 

 

En aquest lloc, estem sota del pla inclinat (malacate), per on baixa el lignit de la 

Mina Manuel cap al riu. Aquí hi havia un embarcador de llaguts (que ara es troba sota 

l´aigua de l´embassament). Aquestes embarcacions eren les encarregades de portar el 

lignit fins al Port Fluvial de Faió, que ara també es troba sota les aigües de 

l´embassament.  

 

Per la part alta del malacate, el carbó arribava a través d´un ferrocarril miner de 

quasi 2 Km, que eixia de la mina. En aquest trajecte hi havia un túnel abans d´arribar a 

la part alta del malacate. Un cop a la part alta, el carbó es feia baixar per gravetat. Així, 

baixaven les vagonetes plenes de carbó, que feien pujar les buides. .  

 

Cal dir que el malacate es troba en molt bon estat de conservació, i sols falta la 

part baixa, destrossada en fer el camí per on ara passem. FOTOGRAFIES 10 i 11. 
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FOTOGRAFIA 10. PARADA 6 

El malacate de la Mina Manuel, des de les immediacions de la fàbrica de ciment 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 11. PARADA 6 

El malacate de la Mina Manuel, des del camí. 

 

 Finalment, cal dir que per a la construcció del malacate s´han emprat carreus 

extrets dels afloraments de la Formació Mequinensa, fonamentalment calcàries i 

calcarenites.  
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PARADA 7 - CONDICIONAL. MINA MANUEL, (terme municipal 

d´Almatret, comarca del Segrià). (Full 443). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal seguir pel camí, durant un tram que 

passa per la vora del riu Ebre. Després caldrà començar a pujar cap al pla estructural 

on es troba Almatret. A uns 1´5 Km de l´inici de la pujada, trobarem un camí que 

condueix cap a la Mina Manuel, on es pot fer una aturada, si s´escau. Així haurem 

recorregut uns 5 Km més, des de la darrera aturada.  

 

En aquest trajecte, una vegada més, haurem trobat els afloraments dels 

materials de la Formació Mequinensa, que hem anat trobant al llarg de bona part del 

recorregut. Aquests son també els materials que hi ha a l´indret de l´aturada. 

 

En aquest indret hi ha les explotacions mineres de la Mina Manuel. 

Precisament, d´aquesta mina es d´on sortia el ferrocarril miner que arribava fins al 

malacate que hem vist a la parada anterior. Aquest ferrocarril sortia de la mina, per 

una altra boca situada al Sud d´on ara som. 

 

Finalment, cal dir que es pot entrar a la mina, però sempre amb les degudes 

precaucions i amb llum. FOTOGRAFIA 12. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 12. PARADA 7 

Explotació per canyos a la Mina Manuel 
 

 

PARADA 8. ANTIGUES INSTAL·LACIONS DE LA MINA LLUC O 

MINA CLORATITA, (terme municipal d´Almatret, comarca del Segrià). 

(Full 415). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal retornar al camí ascendent cap a 

Almatret. Abans d´arribar-hi, però, trobarem la cruïlla amb un altre camí, en arribar quasi 

dalt de l´altiplà. En trobar aquest camí, ens caldrà seguir cap a l´esquerra, pel camí que ara 
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es dirigeix cap a Serós i cap a Mequinensa, un camí – carreter de terra (per la dreta es 

dirigeix a la carretera LV – 7024, prop d´Almatret). Aquest camí començarà a baixar. 

Quasi en arribar a baix, es trobarà una cruïlla (després de sobrepassar una granja i les obres 

del canal de regadiu). En trobar la cruïlla, caldrà seguir pel camí de l´esquerra, el qual 

dirigeix cap a Mequinensa. Per aquest camí, a quasi 1´5 Km de la cruïlla es trobaran les 

antigues instal·lacions de la Mina Lluc. Aquí farem una nova aturada, a uns 5 Km de la 

parada anterior. 

 

 Com als casos anteriors, en aquest recorregut, haurem trobat els afloraments dels 

materials de la Formació Mequinensa, els que estem troben a totes les darreres aturades. 

Aquests són també els materials que afloren a l´indret de l´aturada. 

 

 En aquest lloc, es conserven les instal·lacions de la mina, amb abundant material, 

el qual forma part del nostre patrimoni miner. Així, hi ha un interessant classificador del 

carbó extret, unes interessants bocamines. I també un interessant parc de vagonetes. 

Aquestes es troben a l´indret d´on sortia un ferrocarril miner, que acabava en un malacate, 

que després veurem, situat a la vora del camí. Cal dir que per entrar a aquest lloc, cal 

tenir l´autorització de l´empresa propietària: la Carbonífera del Ebro S.A. 

FOTOGRAFIA 13. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 13. PARADA 8 

Restes de les vagonetes del ferrocarril miner de la Mina Lluc o Mina Cloratita. Almatret 

 

 

PARADA 9. FORNS DE CALÇ DE LES IMMEDIACIONS DE LA MINA 

LLUC O MINA CLORATITA, (terme municipal d´Almatret, comarca del 

Segrià). (Full 415). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal retornar lleugerament, fins trobar el 

camí que baixa cap al barranc de l´Aiguamoll. Molt prop de les instal·lacions anteriors, 

trobarem les restes (molt ben conservades) d´uns antics forns de calç. Aquí farem una nova 
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aturada, a menys de 0´3 de l´anteriorment realitzada. 

 

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

les aturades anteriors: els nivells de calcolutites, calcàries i gresos de la Formació 

Mequinensa. Aquests són els materials que afloren ara aquí, a l´indret de l´aturada. 

 

 Aquí, hi ha uns interessants forns de calç, en els que s´empraven les calcàries de la 

Formació Mequinensa, per a l´obtenció de calç. Els forns es troben en bon estat de 

conservació i formen part del patrimoni miner del segrià.    FOTOGRAFIA 14. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 14. PARADA 9 

Forns de Calç. Mina Lluch. Almatret 

 

 

PARADA 10 – CONDICIONAL. MALACATE DE LA MINA 

CLORATITA, (terme municipal d´Almatret, comarca del Segrià). (Full 

415). 
 

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

a Mequinensa. Part d´aquest camí discorre pel fons del barranc de l´Aiguamoll. Per 

alguns trams, coincideix amb l´actual recorregut que utilitzen els camions de la 

Carbonífera de l´Ebro i cal tenir cura. Aquests trams es troben asfaltats. Més endavant, en 

arribar a una cruïlla de camins, farem una nova aturada, just sota del vel malacate de la 

Mina Cloratita. Aquesta aturada la farem a uns 2 Km de l´anterior.  

 

 Com abans, hem tornat a trobar afloraments dels materials terciaris de la 

Formació Mequinensa, Aquests son els materials que també afloren a l´indret de 

l´aturada. Aquests materials pertanyen a l’oligocè. 

 

 Aquí hi havia el final del ferrocarril procedent de la mina anterior. Arribava a un 

petit poblat miner, on hi havia l´estació final del ferrocarril.  En arribar aquí, baixava per 
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un pla inclinat (malacate) que finalitzava a unes tremuges. Des d´aquí, el carbó era 

carregat en un altre ferrocarril que baixava pel barranc fins a l´Ebre. Precisament, prop 

d´on som, a la vora del camí, queden restes d´aquesta plataforma del ferrocarril. Des d´on 

som, es poden veure les tremuges i el pla inclinat. FOTOGRAFIA 15. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 15. PARADA 10 

Pla inclinat de la Mina Cloratita 

 

 
 

FOTOGRAFIA 16. PARADA 11 

Antics forns de calç del barranc de l’Aiguamoll (Almatret)  
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PARADA 11. ANTICS FORNS DE CALÇ DEL BARRANC DE 

L´AIGUAMOLL, (terme d´Almatret, comarca del Segrià). (Full 415). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal seguir momentàniament pel camí que 

baixa pel barranc, fins arribar a uns antics forns de calç. Aquí, a menys de 0`5 Km de la 

parada anterior, en farem una altra.  

 

 Com als recorreguts anteriors, hem continuat trobant els afloraments dels materials 

de la Formació Mequinensa. Aquests materials son els que afloren a l´indret de l´aturada. 

Precisament, a la vora d´on ara som, han estat explotades les calcàries, per tal de ser 

emprades com a matèria prima per a uns forns de calç.  Aquests forns es troben a la vora 

del camí. Apareixen en un bon estat de conservació, malgrat el temps en que estan 

abandonats. FOTOGRAFIA 16. 

 

 

PARADA 12. MINES DE LA "MINERA DEL BAJO SEGRE", (terme 

municipal de Serós, comarca del Segrià). (Full 415). 
 

Des de la parada anterior, cal tornar a la cruïlla dels camins del barranc, per tal 

d´ascendir pel situat més a llevant (l´altre, l´asfaltat, va cap a la Mina Piilar – IV de la 

Carbonífera del Ebro), Pel camí de terra que hem agafat,, arribarem en menys de 1Km a 

les instal·lacions de la Mina Canota – Separada, de l´empresa "Minera del Bajo Segre". 

Aquesta es troba en actiu, i cal demanar l´oportuna autorització.  

 

En tot aquest recorregut, hem anat tallant, els materials que ja hem vist en bona 

part del recorregut, els de la Formació Mequinensa. Aquests materials, es troben 

constituïts per uns nivells de calcolutites, gresos i calcàries (amb intercalacions de nivells 

de lignits), els quals pertanyen als  nivells de gresos, lutites i lignits de la Granja d´Escarp. 

Aquests darrers materials, són precisament els materials que es troben a l´indret de la 

present aturada. Aquí, entre aquests materials, es troben uns nivells de lignits, els quals són 

explotats a les mines de la  "Minera del Bajo Segre".  En aquest lloc, es poden visitar les 

instal·lacions mineres de l´empresa minera  i també les tasques de restauració 

mediambiental de les mateixes. Però, en qualsevol cas, per a visitar les explotacions 

mineres, és requereix necessàriament l´autorització de l´empresa explotadora. 

 

EN AQUEST LLOC FINALITZA L´ITINERARI 

______________________________________________________________  
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RECORREGUT PER LES COMARQUES DEL BAIX 

CINCA I DEL BAIX SEGRE (SEGRIÀ) A TRAVÉS 

DEL PATRIMONI GEOLÒGIC I MINER DE LA 

CONCA LIGNITÍFERA DE MEQUINENZA – LA 

GRANJA D´ESCARP: DES DE MEQUINENSA A LES 

MINES DE LA CANOTA (LA CANOTA I LA 

CANOTA SEPARADA)  
 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 
 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 

 

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

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

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

 

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

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

Aquest serà el cas de l´accés a la Mina de la Canota Separada, fonamentalment. 

 

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 

íntegrament per una sola unitat geològica, concretament per la Depressió Geològica de 

l’Ebre. És més, dintre d’aquesta, ho farà solament per una de les seves sots-unitats, 

concretament per la seva Depressió Central.   

 

Així, el recorregut s’iniciarà per les immediacions de la població de Mequinensa / 

Mequinensa, situada plenament a la Depressió Central (dintre de la Depressió Geològica 

de l’Ebre). Després, tot seguit, l’itinerari deambularà per aquesta sots unitat, fins arribar a 

la Mina Canota Separada, per on finalitzarà el recorregut de l’itinerari, dintre del terme de 

Serós.   Per d’altra banda, el recorregut de l’itinerari transitarà, de forma molt desigual, per 

dues comarques, situades plenament dintre de l’àrea econòmica i cultural de Lleida. En 

concret, el recorregut transitarà quasi exclusivament per la comarca del Segrià (i més 

concretament en la seva subcomarca del Baix Segre). En el primer cas transitarà pel terme 

de Mequinensa i en el segon cas pels termes municipals d´Almatret (molt tangencialment) 

i de Serós. 
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Tot i així, el recorregut s’iniciarà a la comarca del Baix Cinca. Així, inicialment es 

la transitarà entorn de la població de Mequinensa, ja que el recorregut començarà en 

aquesta població esmentades, per tal d’anar després cap als municipis d´Almatret i de 

Serós, finalitzant a la Mina de la Canota Separada (dintre d´aquest darrer municipi del 

Segrià). 

 

 

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 als materials de la Formació Costes 

de Fraga, i als de les Capes de lutites, gresos i lignits de la Granja d’Escarp (situats dintre 

de la Formació Mequinensa) que veurem al llarg de tot el recorregut, dintre de la 

denominada Depressió Central de la Depressió Geològica de l’Ebre. Tanmateix, farem 

observació dels materials cenozoics més recents (del Pleistocè i de l´Holocè), que 

s’estenen a diferents indrets del recorregut, tot cobrint parcialment als materials 

oligocènics esmentats anteriorment. 

 

2.- Observació de l’estructura de la Depressió Geològica de l’Ebre, per aquests 

indrets; i en concret de les una de les seves: concretament la de la seva Depressió Central, 

per la qual es desenvoluparà tot el recorregut de l’itinerari. 

 

3.- Observació i reconeixement de diferents mineralitzacions situades al llarg del 

recorregut, com les següents, en concret de les mineralitzacions ferruginoses associades a 

alteracions de la pirita inclosa als lignits, que trobarem a diversos indrets dels termes de 

Serós i de Mequinensa (el primer a la comarca del Baix Cinca – Segrià i el segon a la del 

Baix Cinca). 

 

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

recorregut de l’itinerari, com les explotacions dels nivells lignitífers de les Capes de la 

Granja d’Escarp, situades a diversos indrets dels termes de Serós i de Mequinensa. Al 

mateix temps, realitzarem l´observació de les tasques de restauració i de rehabilitació, 

actualment dutes a terme sobre les escombreres de les explotacions lignitíferes de 

Mequinensa (Baix Cinca). 

 

5.- Observació dels diferents elements del Patrimoni Miner, relacionades amb les 

explotacions anteriors. Així, ens farem ressò de l’estat actual de les antigues explotacions i 

localitats relacionades amb el Patrimoni Miner, com les: 

5A) del Castellet Miner, de la Mina del Torrent de Montnegre. El qual es situa al terme de 

Mequinensa, tocant a la població.   

5B) del relacionat amb la Mina Canota i amb la Mina Canota Separada, situades als 

termes de Mequinensa i de Serós, respectivament.  

5C) dels Forns de Calç del municipi d´Almatret, els quals es troben situats al Barranc de 

l´Aiguamoll 

5D) del malacate de la Mina Cloratita, el qual es troba en un indret molt proper als forns 

acabats d´esmentar. 
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6.- Observació dels diferents elements del Patrimoni Geològic, com es el cas de: 

6A) dels innumerables relleves en Cuesta, que es troben presents al llarg de bona part del 

recorregut de l’itinerari.  

6B) del Paleomeandre del riu Segre – Cinca prop de Mequinensa 

6C) de l’aiguabarreig entre els rius Segre – Cinca amb el rei Ebre, per les immediacions 

de Mequinensa (Baix Cinca). 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

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

tipus bibliogràfic referent a la totalitat del recorregut. Tot i Aixa, h i ha alguns antecedents 

nostres, MATA-PERELLÓ (1996, 1998, 2006a, 2006b, 2007, 2008, 2009 i 2010), relatius 

itineraris, en els quals aquests coincideixen amb el que ara presentem. També farem 

esment d´un treball molt recent. MATA – PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2015), 

coincident en el darrer tram. 

 

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions situades a les comarques per les 

quals discorre l’itinerari, farem esment d’uns altres treballs nostres, de caràcter general: 

MATA-PERELLÓ (1985 i 1991), referits al conjunt dels Països Catalans i de  Catalunya, 

respectivament. Igualment farem esment del treball de MATA-PERELLÓ i de SANZ 

BALAGUÉ (1993).  

 

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 Mequinensa, per on es 

faran les tres primeres aturades del recorregut, a diferents indrets entorn d´aquesta població 

de la comarca del Baix Cinca. 

 

Després, el recorregut es dirigirà cap a la Mina Canota i posteriorment cap el 

Barranc de l´Aiguamoll, arribant poc després al terme de la població de Serós, entorn de la 

qual es realitzaran algunes parades, finalitzant el recorregut a la Mina de la Canota 

Separada, dintre del terme del darrer poble esmentat. 

 

 

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 cadascuna d’aquestes aturades farem un breu comentari (geològic 
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o mineralògic, segons s´escaigue).  En cada cas indicarem, entre parèntesi, el full 

topogràfic on es troba l’aturada.  Finalment, cal dir que el recorregut de l’itinerari 

s’inclourà dintre dels següents fulls, del "Mapa Topográfico Nacional", realitzats a l´escala 

1:50.000 per l´Instituto Geográfico y Catastral: 387 (dit de Fraga) i 415 (o  de 

Mequinensa).  Així doncs, la relació de les aturades que composen el recorregut d’aquest 

itinerari, és la següent. 

 

 

PARADA 1. ANTIGUES INSTAL·LACIONS DE LA MINA DE 

MONTNEGRE, (terme municipal de Mequinensa, comarca del Baix Cinca). 

(Full 415). 
 

 El recorregut de l’itinerari, pot iniciar-se en aquest indret. Per arribar-hi, cal quasi 

sortir de la població, arribant al primer carrer que surt de Mequinensa, des de la carretera 

N-211 (venint des de Fraga). A uns 300 metres de l´inici del carrer (ara de terra) es 

trobaven les instal·lacions de una antiga mina.  

 

 En aquest indret, ens trobem ara en plena Depressió Geològica de l’Ebre, entre 

afloraments dels materials cenozoics de la denominada Formació Mequinensa. Hi 

destaquen els nivells de calcolutites, gresos i calcaries, al costat de nivells lignitífers. 

Precisament, aquests darrers han estat explotats en aquest lloc. Tots aquests materials 

pertanyen a l´Oligocè. Així, aquí es poden veure les instal·lacions mineres de la Mina del 

Barranc de Montnegre. Entre aquestes instal·lacions destaca el Castellet Miner. És 

metàl·lic. És l’únic que existeix en aquesta conca. FOTOGRAFIA 1 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

El Castellet Miner de la Mina de Montnegre. Mequinensa 

A l´actualitat, el castellet es troba al Museu de la Mineria de Mequinensa 

  

 Tanmateix, es poden veure altres instal·lacions mineres com les tremuges de 
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càrrega del carbó. Aquestes es troben situades a l’altra banda del torrent, davant del 

castellet. 
 

 

PARADA 2. CASTELL DE MEQUINENSA, PALEOMEANDRE DEL 

SEGRE, (terme de Mequinensa, comarca del Baix Cinca). (Full 415). 
 

 Després de realitzar l’aturada anterior, cal tornar a la carretera N-211, amb la 

intenció de travessar el poble i d’arribar al darrer carrer, per la dreta de la carretera. Aquest 

carrer, caldrà deixar-lo a un 50 metres del seu inici. Aquí ens cal agafar un altre per 

l’esquerra, que va pujant cap al Castell Templer de Mequinensa. Aquest es troba situat 

sobre un turó, per sobre de la població de Mequinensa. En arribar a la fi de la pujada farem 

una parada. En qualsevol cas, des de la parada anterior, haurem recorregut entre 3 i 3´5 Km 

per tal d’arribar fins aquí, on ara som. 

 

 Ara ens trobem en plena Depressió Geològica de l’Ebre, entre afloraments dels 

materials cenozoics de la Formació Mequinensa. Aquests materials (calcolutites, calcàries, 

calcarenites gresos i lignits ocasionals) pertanyen a l´Oligocè. Per d’altra banda, des 

d’aquest indret es pot veure un antic meandre del Segre - Cinca, amb Mequinensa al seu 

bell mig. És un indret del nostre Patrimoni Geològic. FOTOGRAFIA 2. 
 

 
 

fotografia 2. parada 2 

Corba del paleomeandre del Segre – Cinca. Mequinensa 

 

PARADA 3. CASTELL DE MEQUINENSA, OBSERVACIÓ DEL GRAN 

AIGUABARREG, (terme municipal de Mequinensa, comarca del Baix 

Cinca). (Full 415). 
 

 Desprès de realitzar l’aturada anterior, cal caminar (0´3Km) per la part alta del 

Turó del Castell, amb la intenció d’anar cap un bon indret d´on es veuen el Segre – Cinca i 
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l’Ebre. Aquest indret el trobarem bora les muralles més externes. Així, des d’aquest lloc, 

es pot gaudir de la confluència de Segre – Cinca amb el riu Ebre, al seu Aiguabarreig. 

 

 Així, des d’aquí, mirant cap al riu, es pot veure com les aigües netes de l’Ebre es 

barregen amb les tèrboles del Segre – Cinca. Això es com a conseqüència que les del 

primer riu procedeixen de l’embassament de Mequinensa (on ha quedat la seva càrrega 

sòlida), mentre que les aigües dels altres rius tenen els embassaments molt llunyans. Es 

tracta d´un indret del nostre patrimoni geològic. FOTOGRAFIA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3 

Aiguabarreig de les aigües de l’Ebre (netes per vindre de la pressa de Mequinensa) i de les aigües 

del Segre – Cinca (tèrboles, amb tota la càrrega sòlida). Mequinensa 
 

 

 També, des d’aquest lloc es pot veure l’extensa planícia d’edat holocena, entre la 

qual s’han obert pas tant el riu Ebre com els seus afluents. Sobre aquesta plana, al sud d´on 

som es situa la població d´Almatret. 

 

 Per d’altra banda, des d’aquest indret, mirant cap a la riba esquerra del riu (on ara 

som), per sota del Castell es poden veure restes de les cases del vell poble de Mequinensa, 

destruït en construir-se l’embassament de Riba-roja. 
 

 

PARADA 4. CARRETERA DE MEQUINENSA CAP ALMATRET I A LA 

MINA “LA CANOTA” DE LA CARBONÍFERA DE L´EBRE,(terme 

municipal de Mequinensa, comarca del Baix Cinca). (Full 415). 
 

 Des de la parada anterior, cal retornar fins al poble de Mequinensa, per tal 

d’agafar la carretera que creua el riu Segre – Cinca per un pont recentment restaurat. En 

arribar a l’altre cantó, cal seguir per la carretera que va cap a Almatret i cap a la Mina “la 
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Canota” de la Carbonífera del Ebro. Aquesta carretera surt per la dreta de la rotonda. A 

uns 2,5-3Km de prendre-la, ens convindrà fer una nova parada. 

 

 Tot aquest recorregut s’haurà fet entre afloraments dels nivells calcolutícs, calcaris 

i gresencs de la Formació Mequinensa. Aquests són precisament els materials que es 

troben en aquest indret.   

 

 Per d’altra banda, en aquest indret poden veure’s unes fractures subverticals que 

fragmenten les roques acabades d’esmentar. Com a conseqüència d’aquestes fractures, la 

zona presenta un alt risc de possibles despreniments sobre la carretera. FOTOGRAFIA 4. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 4 

Fractures de les roques carbonatades sobre la carretera d´Almatret. Mequinensa 

 

  

PARADA 5 - CONDICIONAL. ESCOMBRERES FUMEJANTS DE LES 

MINES D´UMESA – GRUPO EUROPA, (terme municipal de Mequinensa, 

comarca del Baix Cinca). (Full 415). 
 

 Després de realitzar l’aturada anterior, cal continuar baixant per la carretera de 

la vessant esquerra del riu Ebre. Molt poc després de fer l´aturada anterior, trobarem un 

camí per la dreta. Aquest camí es dirigeix cap a l´indret on hi havia les explotacions 

d´UMESA, del seu GRUPO – EUROPA. Prop d´aquest indret, quasi al començament del 

camí, podem fer una nova aturada, a menys de 0´1 Km de l´anterior. 

 

 En aquest breu recorregut, hem continuat trobant els materials esmentats a 

l´aturada anterior, els quals pertanyen a la Formació Mequinensa de l´Oligocè. Aquests 

materials són també els que afloren en aquest indret. 

 

 Aquí es fan paleses un conjunt d´escombreres. Aquestes pertanyen a les mines del 

grup UMESA. Ocasionalment es pot observar com aquestes escombreres fumegen, tot i 
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que ara en quedar recobertes de materials estèrils s´ha pal·liat l´efecte. Aquest fum 

procedia de la combustió espontània dels lignits inclosos a les escombreres. La combustió 

es produïa per la presència de cristallets de GUIX LAMINAR entre els materials de 

l´escombrera. Aquests cristallets feien de prismes òptics en arribar la llum del sol. 

Finalment, cal dir que els cristalls de GUIX es produïen a l´oxidació de la PIRITA: en 

arribar-hi aigua i oxigen. L´oxidació donava Àcid Sulfúric. Aquest atacava a la CALCITA, 

també present a l´escombrera, donant lloc a la formació del Sulfat de Calci, del GUIX. 

Així, aquest feia de lent, de prisma òptic i produïa la combustió dels lignits. 

FOTOGRAFIA 5. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 5 

Escombreres fumejants del grup UMESA. Mequinensa (2005) 

  
 

PARADA 6. ANTIGUES EDIFICIS DE LA CANOTA. ANTIC POBLAT 

MINER, (terme municipal de Mequinensa, comarca del Baix Cinca). (Full 

415). 
 

 Després de realitzar l’aturada anterior, cal continuar baixant per la carretera de la 

vessant esquerra del riu Ebre. En  trobar el trencall que s’adreça cap a les actuals 

instal·lacions de la Carbonífera del Ebro S.A. caldrà agafar aquest trencall. Així, en arribar 

a les immediacions de la vella Mina de “la Canota”, convindrà efectuar una nova parada, 

després d’un recorregut proper als 2 Km des de la darrera aturada. 

 

 En aquest recorregut, com als anteriors, hem anat circulant sempre entre els 

afloraments dels materials de la Formació Mequinensa. Aquests materials de l´Oligocè 

tardà reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, on estem ara situats. 

 

 En aquest indret, es poden observar les antigues instal·lacions de Mina Canota, 
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situades per sobre del riu Ebre. Aquestes són molt properes a les actuals de la Carbonífera 

del Ebro S.A. Són visibles des de diferents indrets. Aquestes instal·lacions, amb vells i 

grans edificis, amb un interessant poblat miner, formen part del nostre Patrimoni Miner. 

Tot i així es troben en un lamentable estat de conservació. Creiem que caldria un esforç 

per tal d’aturar aquesta degradació. FOTOGRAFIES 6, 7 i 8. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 6  

Restes dels edificis de la Mina Canota. Mequinensa 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 6  

Restes d´un dels edificis més emblemàtics de la Mina Canota. Mequinensa 
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FOTOGRAFIA 8. PARADA 6  

Restes del poblat miner i d´una de les boques mineres. Mina Canota. Mequinensa 
 

 

 Per d’altra banda, a l´indret on ens hem ara parat, es poden veure unes interessants 

formacions de GUIX FIBRÓS. Aquest reble esquerdes entre les calcolutites de la 

Formació Mequinensa. Aquests guixos secundaris tenen un doble origen: per una banda de 

la dissolució de nivellets de guix intercalats entre els materials de la Formació 

Mequinensa; i per d’altra a partir de l’àcid Sulfúric produït en alterar-se les pirites dels 

lignits, i en atacar aquest àcid al carbonat càlcic de les calcolutites. 

 

 Després, si s’escau, cal anar cap a les instal·lacions de l’actual Mina Pilar, on es 

troben les oficines de l’empresa minera la Carbonífera del Ebro S.A. Cal indicar que la 

mina és actualment improductiva, ja que l’empresa treballa al veí terme d´Almatret. Aquí 

sols hi ha els serveis centrals de l’empresa minera. 
 

 

PARADA 7. ANTIC MALACATE DE LA MINA CANOTA, (terme municipal 

de Mequinensa, comarca del Baix Cinca). (Full 415). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal retornar al camí que voreja el riu, anant 

cap al poble d´Almatret. Tot i que ara la carretera s´ha convertit en un dolent camí de terra. 

Al poc d´arribar al camí, caldrà fer una nova aturada, a 1 Km de recorregut del mateix (i a 

uns 2 Km de la parada anterior). Aquesta aturada la farem per sota del poblat miner. 

 

 En aquest recorregut, hem continuat trobant els materials oligocènics esmentats a 

les aturades anteriors. Així, haurem vist els nivells de calcarenites, calcolutites, calcàries i 

gresos de la Formació Mequinensa. Aquests són els materials que apareixen a l´indret de 

l´aturada- Tot i això sovint els veiem coberts per materials de l´Holocè, de peu de mont. 
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 En aquest indret, per sobre del camí carreter, es poden veure les restes d´un pla 

inclinat, que baixa de la Mina Canota. Aquest pla, correspon al vell malacate, per on es 

feia baixar el lignit cap al riu, per tal de ser carregat als llaguts. FOTOGRAFIA 9 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 7 

Restes del malacate de la Mina Canota. Mequinensa 

 

 

PARADA 8. ANTICS FORNS DE CALÇ DEL BARRANC DE 

L´AIGUAMOLL, (terme d´Almatret, comarca del Segrià). (Full 415). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal seguir pel camí – carreter que condueix 

cap a Almatret i que va baixant pel costat del riu Ebre. Aquest camí, en trobar el barranc 

de l´Aiguamoll, canvia de direcció, i ara remunta aquest barranc. A poc més de 2 Km de la 

parada anterior, en podem fer una altra, a poc més de 1 Km del canvi de direcció del camí. 

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant els materials dels quals ja n´hem parlat en 

totes les parades: els materials oligocènics de la Formació Mequinensa. Aquests són també 

els que es troben on ara som. 

 

 Precisament, a la vora d´on ara som, han estat explotades les calcàries, per tal de 

ser emprades com a matèria prima per a uns forns de calç.  Aquests forns es troben a la 

vora del camí. Apareixen en un bon estat de conservació, malgrat el temps en que estan 

abandonats. Aquests forn formen part del nostre patrimoni miner. FOTOGRAFIA 10. 

 

 Per d´altra banda, bona part del recorregut que hem fet remuntant el barranc de 

l´Aiguamoll, correspon a l´antic ferrocarril miner de la Mina Cloratita, el qual baixava fins 

a un embarcador situat prop de la confluència del barranc amb el riu. FOTOGRAFIA 11 
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FOTOGRAFIA 10. PARADA 8 

Antics forns de calç del barranc de l’Aiguamoll (Almatret)  

 

 
 

FOTOGRAFIA 11. PARADA 8 

Restes dels murs del ferrocarril miner de la Mina Cloratita, actual camí a Almatret.  

 

 

PARADA 9 – CONDICIONAL. MALACATE I TELEFÈRIC DE LA 

MINA CLORATITA, (terme municipal d´Almatret, comarca del Segrià). 

(Full 415). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal continuar pel camí que es dirigeix cap 
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al poble d´Almatret, remuntant el Barranc de l´Aiguamoll. A molt poca distancia de la 

parada anterior, a menys de 0´5 Km, en podem fer una altra. La farem a la cruïlla 

d´aquest camí, amb el que baixa (asfaltat) de la Mina Pilar i amb el de terra que es 

dirigeix cap a la Mina Canota Separada, per on anirem després. Tot i així, si s´escau, 

podem pujar lleugerament pel camí de asfaltat de la Mina Pilar, des d´on tindrem una 

visió millor del Malacate de la Mina Canota, inclús, una mica més amunt (a 0´5 Km) 

trobarem la pilona del telefèric d´aquesta mina. Mequinensa. Part d´aquest camí discorre 

pel fons del barranc de l´Aiguamoll. Per alguns 

 

  Com abans, hem tornat a trobar afloraments dels materials terciaris de la 

Formació Mequinensa, Aquests son els materials que també afloren a l´indret de 

l´aturada. Aquests materials pertanyen a l’oligocè. 

 

 Aquí hi havia el final del ferrocarril procedent de la mina anterior. Arribava a un 

petit poblat miner, on hi havia l´estació final del ferrocarril.  En arribar aquí, baixava per 

un pla inclinat (malacate) que finalitzava a unes tremuges. Des d´aquí, el carbó era 

carregat en un altre ferrocarril que baixava pel barranc fins a l´Ebre. Precisament, prop 

d´on som, a la vora del camí, queden restes d´aquesta plataforma del ferrocarril. Des d´on 

som, es poden veure les tremuges i el pla inclinat. FOTOGRAFIA 12. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 12. PARADA 9 

Pla inclinat de la Mina Cloratita. Almatret 

 

 També cal dir, que part del recorregut des de la parada anterior, l´hem efectuat per sobre 

de l´antic ferrocarril miner, que baixava des d´aquest indret fins a un embarcador, actualment 

inundat, situat al riu Ebre. Finalment, tal com hem dit anteriorment, si pugem a peu pel camí de la 

Mina Pilar, a uns 0´5 Km, trobarem un caminet que duu a una de les pilones d´un telefèric que va 

funcionar per baixar el carbó de la Mina Cloratita, anava des de la part alta del malacate. Va 

funcionar anys més tard que el ferrocarril. FOTOGRAFIA 13. 
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FOTOGRAFIA 13. PARADA 9 

Pilones del telefèric de la Mina Cloratita 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 14. PARADA 10 

Un detall de les politges que servien per fer pujar les vagonetes d´un pla inclinat.  

Mina Canota Separada. Serós 

 

 

PARADA 10. MINES DE LA "MINERA DEL BAJO SEGRE", MINA DE 

LA CANOTA SEPARADA, (terme de Serós, comarca del Segrià). (Full 415). 
 

Des de la parada anterior, cal tornar lleugerament endarrere, fins a trobar el camí de 
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terra que sortirà per la dreta de la cruïlla. Aquest camí ascendent i molt dolent, en poc més 

de 1´2  Km, ens conduirà directament cap a les mines de la "Minera del Bajo Segre". Aquí, 

és on farem una nova aturada.. 

 

En tot aquest recorregut, hem anat tallant, els materials de la Formació 

Mequinensa. Més concretament, aquí es troben representats per uns nivells de calcolutites 

ocres, els quals pertanyen als  nivells de gresos, lutites i lignits de la Granja d’Escarp. 

Aquests darrers materials, són precisament els materials que es troben a l’índrid de la 

present aturada. Aquí, entre aquets materials, es troben uns nivells de lignits, els quals són 

explotats a les mines de la  "Minera del Bajo Segre".  

 

En aquest lloc, es poden visitar les instal·lacions mineres de l’empresa explotadora, 

i també les tasques de restauració mediambiental de les mateixes. Però, en qualsevol cas, 

per a visitar les explotacions mineres, és requereix tenir la màxima cura, ja que es tracta 

d´unes explotacions mineres recentment tancades. 

 

Prop també hi ha les restes de la Mina Canota Separada, que va ésser l´antecedent 

de la darrera mina. Entre aquestes restes hi ha alguns elements del Patrimoni Miner de la 

comarca del Segrià. FOTOGRAFIA 14. 

 
 

AQUÍ FINALITZA EL RECORREGUT DEL PRESENT ITINERARI 

 

______________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 9 
Recorregut 4, pp 49– 70 

 

RECORREGUT A TRAVÉS DEL PATRIMONI 

GEOLÒGIC I MINER DE LA CONCA LIGNITÍFERA 

DE MEQUINENZA, PER LES COMARQUES DEL 

BAIX CINCA I DEL BAIX SEGRE (SEGRIÀ): DES 

DE MEQUINENSA A LA GRANJA D´ESCARP, AL 

CAMÍ DE SERÓS I AL CAMÍ DE MAIALS  
 

 

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 cas, cal considerar ela camins que farem per la Vallfera i també els 

d´aproximació a Serós i a Maials (sense arribar a aquests dos darrers pobles). 

 

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 

íntegrament per una sola unitat geològica, concretament per la Depressió Geològica de 

l’Ebre. És més, dintre d’aquesta, ho farà solament per una de les seves sots-unitats, 

concretament per la seva Depressió Central.   

 

Així, el recorregut s’iniciarà per les immediacions de la població de Mequinensa / 

Mequinenza, situada plenament a la Depressió Central (dintre de la Depressió Geològica 

de l’Ebre). Després, tot seguit, l’itinerari deambularà per aquesta sots unitat, fins arribar a 

la població de la Granja d’Escarp. Tot i així, abans s´haurà fet una fillola pel la Vallfera i 

posteriorment pels camins d´aproximació als pobles de Serós i de Maials; finalitzant el  

recorregut de l’itinerari en aquest darrer camí. 

 

Per d’altra banda, el recorregut de l’itinerari transitarà, de forma molt desigual, per 

dues comarques, situades plenament dintre de l’àrea econòmica i cultural de Lleida. En 

concret, el recorregut transitarà quasi exclusivament per la comarca del Segrià (i més 

concretament en la seva subcomarca del Baix Segre).  Tot i així, el recorregut s’iniciarà a 
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la comarca del Baix Cinca. Així, inicialment es la transitarà entorn de la població de 

Mequinensa, per tal d’anar després cap a la població de la Granja d´Escarp, prop d´on 

finalitzarà. 

 

 

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 quasi exclusivament als nivells de les 

Capes de lutites, gresos i lignits de la Granja d’Escarp. Aquests materials oligocènics 

s´inclouen dintre de la Formació de Mequinensa, situant-se dintre de la denominada 

Depressió Central de la Depressió Geològica de l’Ebre. Tanmateix, farem observació dels 

materials cenozoics més recents, (del Pleistocè i de l´Holocè), que s’estenen a diferents 

indrets del recorregut, tot cobrint parcialment als materials terciaris esmentats 

anteriorment. 

 

2.- Observació de l’estructura de la Depressió Geològica de l’Ebre, per aquests 

indrets; i en concret de les una de les seves: concretament la de la seva Depressió Central, 

per la qual es desenvoluparà tot el recorregut de l’itinerari. 

 

3.- Observació i reconeixement de diferents mineralitzacions situades al llarg del 

recorregut, com les següents, en concret de les mineralitzacions ferruginoses associades a 

alteracions de la pirita inclosa als lignits, que trobarem a diversos indrets dels termes de 

Mequinensa (Baix Cinca) i tanmateix de la Granja d’Escarp i de Serós (ambdues de la 

comarca del Baix Segre – Segrià). 

 

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

recorregut de l’itinerari, com les: 

4A) explotacions dels nivells lignitífers de les Capes de la Granja d’Escarp, situades a 

diversos indrets dels termes de la Granja d’Escarp i de Serós. 

4B) explotacions de nivellets de querogen, com les que veurem per les immediacions de la 

població de la Granja d’Escarp (Baix Segre – Segrià).   

 

 5.- Observació de les restauracions de les explotacions anteriors. En el cas d´haver-

se dut a terme. 

 

6.- Observació dels diferents elements del Patrimoni Miner, relacionades amb les 

explotacions anteriors. Així, ens farem ressò de l’estat actual de les antigues explotacions i 

localitats relacionades amb el Patrimoni Miner: 

6A) de les diverses galeries mineres que anirem trobant al llarg del recorregut de l’itinerari, 

com les galeries de la Mina Susana de la Granja d’Escarp (al Baix Segre). 

6B) dels antics forns de calç, que trobarem a diversos indrets del terme de la Granja 

d´Escarp (al Baix Segre). 

6C) dels antics forns de ceràmica com les situades per les immediacions del poble de la 

Granja d’Escarp (dintre de la comarca del Baix Segre - Segrià). 
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7.- Observació dels diferents elements del Patrimoni Geològic, com es el cas del 

següents apartats: 

7A) dels innumerables relleves en Cuesta, que es troben presents al llarg de bona part del 

recorregut de l’itinerari. 

7B) de l’aiguabarreig entre els rius Segre i Cinca, per les immediacions de la Granja 

d´Escarp  

7C)  i la mineralització ferruginosa associada a hard-ground de la Punta Roja (Granja 

d´Escarp) 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

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

tipus bibliogràfic referent a la totalitat del recorregut. Tot i Aixa, h i ha alguns antecedents 

nostres, MATA-PERELLÓ (1996, 1998, 2006a, 2006b, 2007, 2008, 2009 i 2010), relatius 

itineraris, en els quals aquests coincideixen amb el que ara presentem. També farem 

esment d´un treball recent, coincident en la darrera aturada: MATA – PERELLÓ i SANZ 

BALAGUÉ (2015). 

 

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions situades a les comarques per les 

quals discorre l’itinerari, farem esment d’uns altres treballs nostres, de caràcter general: 

MATA-PERELLÓ (1985 i 1991), referits al conjunt dels Països Catalans i de  Catalunya, 

respectivament. Igualment farem esment del treball de MATA-PERELLÓ i de SANZ 

BALAGUÉ (1993).  

 

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 Mequinensa, per on no 

es farà la primera aturada, quasi a l´inici de la carretera a Faió, la carretera autonòmica A – 

1411. Després, caldrà entrar lleument al primer poble esmentat, per tal d´agafar la carretera 

local que es dirigeix cap a la Granja d´Escarp, la que més endavant es converteix en la 

carretera local LP – 7041. E aquest tram es realitzaran diverses aturades, així com una 

fillola per la Vallfera. 

 

Després, des del darrer poble esmentat. Per on es faran diverses aturades, es 

continuarà fent una fillola pel camí vell de Serós, per on es faran dues aturades. A 

continuació. Es retornarà a la Granja d´Escarp, per tal de continuar pel camí – carreter que 

condueix cap a Maials. En aquest tram es faran dues aturades més, dintre del terme del 

primer poble esmentat, per on finalitzarà aquest recorregut. 
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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 cadascuna d’aquestes aturades farem un breu comentari (geològic 

o mineralògic, segons s’escaigui).   

 

En cada cas indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic on es troba l’aturada.  

Finalment, cal dir que el recorregut de l’itinerari s’inclourà dintre del següent full, del 

"Mapa Topográfico Nacional", realitzats a l´escala 1:50.000 per l´Instituto Geográfico y 

Catastral:  415 (o  de Mequinensa).  

 

Així doncs, la relació de les aturades ordenades que composen aquest itinerari és la 

següent 
 

 

PARADA 1. COMENÇAMENT DE LA CARRETERA DE 

MEQUINENSA A FAIÓ (A – 1411),  (terme municipal de Mequinensa, 

comarca del Baix Cinca). (Full 415). 
 

 Tot i que el recorregut de  l’itinerari cal iniciar-lo a Mequinensa, ens caldrà 

agafar la carretera N – 211, per tal d´anar a l´altra banda del riu Ebre. Just en arribar a 

l´altre cantó, ens cal agafar la carretera aragonesa A – 1411 (la qual se´n va cap a Faió). 

Quasi just, després d´agafar-la, trobarem una carretereta que baixa cap el riu i se´n va 

riu avall. Al poc d´agafar-la farem una aturada a la dreta, just entre les dues carreteres. 

Així, haurem fet un recorregut de poc menys de 1´5 Km. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Nivell de lignits de les immediacions de la carretera a Faió. Mequinensa 
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 En aquest recorregut, hem trobat els materials oligocènics de la Formació 

Mequinensa; haurem trobat nivells de calcolutites, calcarenites, gresos i calcàries, que 

es situen a la base del Castell de Mequinensa.  Tot i així, en aquest indret apareix un 

paquet amb dues capes de lignits, de quasi 50 cm de potència, el qual ha estat explotat 

prop d´aquí, al costat de la carretera de Faió. FOTOGRAFIA 1.  
 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. PLECS DELS GRESOS, CARRETERA DE 

MEQUINENSA A LA GRANJA D´ESCARP, (terme municipal de 

Mequinensa, comarca del Baix Cinca). (Full 415). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal retornar a Mequinensa, per tal de 

passar a l´altra banda del Segre i agafar tot seguit carretera local que es dirigeix cap a 

la Granja d’Escarp. Poc després d´agafar-la, ens caldrà fer una nova aturada, a quasi 

1´5 Km de Mequinensa i a uns 3 Km de la parada anterior. 

 

 Com al recorregut anterior, hem anat trobant els nivells de la Formació 

Mequinensa, de l´Oligocè. Així, haurem vist afloraments de calcolutites, calcarenites, 

gresos i calcàries. Tot i això, en aquest indret apareixen un conjunt de plecs, els quals 

afecten als materials anteriors. FOTOGRAFIA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

Plecs entre els materials de la Formació Mequinensa. Carretera a la Granja d´Escarp. 

Mequinensa 

 

 

PARADA 3. MINES DE LA VALLFERA - 1, (terme municipal de 

Mequinensa, comarca del Baix Cinca). (Full 415). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal continuar cap a la Granja d´Escarp, 
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per la carretera que hem agafat a Mequinensa (i que més amunt es converteix en la 

carretera local LP – 7041. Així, seguint amunt, remuntant el Segre, aviat trobarem un 

trencall per la dreta Aquest trencall (situat quasi al límit entre les comarques del Baix 

Cinca i del Segrià), va remuntant el barranc de la Vallfera. Seguint-lo, aviat trobarem 

unes antigues explotacions mineres, dintre de la comarca del Baix Cinca. Aquí farem 

una nova aturada, a uns 2 Km de l´anteriorment feta. 

 

 En aquest indret, es fan paleses unes tremuges, per on es carregaven els lignits 

estrets més amunt. Aquest indret forma part del Patrimoni Miner de la comarca del 

Baix Cinca. FOTOGRAFIA 3.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3 

Mines de la Vallfera, barranc de la Vallfera. Mequinensa.  

 

 

PARADA 4. MINES DE LA VALLFERA - 2, MINES DEL GRUPO 

SEGRE DE L¨EMPRESA UMESA, (terme municipal de la Granja 

d´Escarp, comarca del Segrià). (Full 415). 
 

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

condueix cap amunt, seguint el barranc de la Vallfera. En aquest trajecte, es passa de la 

comarca del Baix Cinca al Segrià, entrant al terme de la Granja d´Escarp. Així, 

arribarem a unes explotacions mineres, més modernes que les anteriors. Ara, haurem 

recorregut, poc més de 1´5 Km, arribant a la fi del camí. 

 

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

les aturades anteriors, els quals són cenozoics, de l´Oligocè i pertanyen a la Formació 

Mequinensa. Aquests són els materials que apareixen per arreu, pels voltants de l´indret 

de la present aturada. 
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 En aquest lloc, ha hagut unes explotacions mineres, recentment tancades. 

Pertanyen a l´empresa UMESA, absorbida posteriorment per la Carbonífera de l´Ebro. 

En tot cas, aquí es pot fer una observació de les construccions, però amb molta cura. 

FOTOGRAFIA 5. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 5 

Instal·lacions de les Mines de la Vallfera. Grupo Segre d´UMESA. La Granja d´Escarp 

 

 

PARADA 6. ANTIGUES INSTAL·LACIONS DELS FORNS DE CALÇ,  

MINA SUSANA - II, (terme municipal de la Granja d’Escarp, comarca del 

Segrià). (Full 415). 
 

Després de realitzar les dues parades anterior, cal desfer la fillola que hem fet pel 

barranc de la Vallfera i retornar a la carretera local que condueix cap a la Granja 

d´Escarp (des de Mequinensa. En arribar a les instal·lacions de la Mina Susanna caldrà fer 

una aturada, la primera d’aquest recorregut. Així haurem recorregut uns 4 Km, 

aproximadament des de la parada realitzada anteriorment. Ara, en aquest recorregut, hem 

entrat definitivament a la comarca del Segrià, on som ara. 

 

Com als altres recorreguts, hem anat trobant afloraments dels materials oligocènics 

de la Formació Mequinensa. Aquests són els materials que fan palesos per arreu, en aquest 

lloc per on fem aquesta aturada. 

 

També cal dir que en aquest indret hi havia un interessant complex industrial: així, 

per una banda hi ha les restes d’un conjunt de Forns de Cal, molt deteriorats. I a la vora hi 

ha un altre conjunt molt més modern (són els que hi ha a la fotografia anterior). Aquests 

forns servien de base per a una antiga fàbrica de ciment, els restes de la qual es troben al 

costat de la carretera.  
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També cal dir que amb anterioritat als forns de calç, hi va haver-hi uns Forns de 

Vidre, que utilitzaven els nivells de gresos de la Formació Mequinensa; així com els 

carbons de la mateixa com a combustible. Aquests forns van ésser totalment destruïts 

durant la “guerra del francès”. Sobre d’ells es van construir després els forns de calç.  

FOTOGRAFIES 6 i 7. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 6 

Restes dels forns de calç, situats en bateria. Mina Susana La Granja d´Escarp 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 6 

Visió des d’alt d’un dels forns de calç. Mina Susana. La Granja d´Escarp  
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Per d’altra banda, a més a més de les velles edificacions que acabem d’esmentar, es 

fàcil veure algunes de les galeries mineres situades al costat de la carretera. Aquestes es 

troben protegides per tal d’impedir l’entrada,  

 

Per d’altra banda, per les immediacions d’aquestes instal·lacions, també es fàcil 

veure uns afloraments de les capes de lignits, Per sobre d’aquestes lignits, es poden veure 

unes alteracions groguenques, que sovint cobreixen tot el carbó. Es tracta dels coneguts 

processos de “limonitització” de les pirites incloses entre els esmentats nivells lignitífers.  

 

Tanmateix, cal dir que d’aquest indret sortia un ferrocarril miner, creat per a 

transportar el ciment fabricat, fins a les immediacions del Monestir d’Escarp. Prop d’ell hi 

havia un pont per sobrepassar el Segre. I a partir d’aquest indret, el ciment es transportava 

cap a Lleida en animals de càrrega i en carros. 

 

 

PARADA 7. MINA PILAR - IV, (terme municipal de la Granja d’Escarp, 

comarca del Segrià). (Full 415). 
 

Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar per la carretera que condueix 

cap a la Granja d´Escarp. Poc abans d´arribar, trobarem la variant, però ens caldrà seguir 

per la carretera vella. Poc despès, tocant al poble, trobarem les instal·lacions de la Mina 

Pilar – IV. Aquí farem una nova aturada, a uns 2´5 Km de l´anterior 

 

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

anteriors, els nivells de la Granja d´Escarp, els quals es situen dintre de la Formació 

Mequinensa, de l´Oligocè.  Aquests són els materials que hi ha en aquest indret. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 8. PARADA 7 

Interior de la Mina Pilar – IV. Sectors embroquerat. La Granja d´Escarp. 
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 En aquest indret, hi ha les instal·lacions externes de la Mina Pilar – IV. Mol prop 

d´elles hi ha una interessant entrada a la mina, la qual es troba en molt bones condicions, 

con a conseqüència del seu revestiment. FOTOGRAFIA 8. 

 

 

PARADA 8 - CONDICIONAL. FORNS DE CALÇ DE SERÓS, (terme 

municipal de la Granja d’Escarp, comarca del Segrià). (Full 415). 
 

 Després de realitzar l’aturada anterior, cal travessar la població de la Granja 

d’Escarp. Després, cal iniciar una nova fillola, anant cap al NE, agafant el Camí Vell de 

Serós. Quasi a la sortida del poble, farem una nova aturada, a poc menys de 2 Km des de 

la parada anterior.  

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant, com als recorreguts, afloraments dels 

materials cenozoics de l´Oligocè, els quals formen part de la Formació Mequinensa. Tot i 

això, sovint es troben recoberts per terrenys cenozoics més recents, del Pleistocè i de 

l´Holocè, com en aquest indrets, per on es fa palesa la terrassa baixa del Segre, de 

l´Holocè. 

 

 En aquest indret hi ha una bateria d´antics forns de calç, en els quals s´utilitzaven 

els materials carbonatats, amb l´obtenció d´obtenir cal per a la construcció. Aquests forns, 

formen part del patrimoni miner de la comarca del Segrià. FOTOGRAFIA 9. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 8 

Forns de calç de la Granja d´Escarp 

 

PARADA 9 - CONDICIONAL. FORNS DE CALÇ DEL CAMÍ VELL DE 

SERÓS, (terme de la Granja d’Escarp, comarca del Segrià). (Full 415). 
 

 Després de realitzar l’aturada anterior, cal fer un curt recorregut (de menys de 
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1´5 Km), tot el camí que es dirigeix cap a Serós. A menys de 2 km del primer poble, es pot 

fer una nova aturada en uns antics forns de calç. Així, haurem recorregut poc més de 1 

Km des de la parada anterior. 

 

 Com al cas anterior, en aquest recorregut, hem continuat trobant els materials 

oligocènics esmentats abans. Aquests materials pertanyen a la Formació Mequinensa, de 

la qual ja n´hem parlat anteriorment. 

 

 En aquest indret hi ha uns antics forns de calç, distribuïts en bateria. Es troben en 

molt bon estat de conservació, situats a la vora del camí. Per al seu funcionament 

utilitzaven els còdols carbonatats que treien de la terrassa baixa del riu Segre. 

FOTOGRAFIA 10. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 10. PARADA 9 

Els forns de calç del Camí Vell de Serós. La Granja d´Escarp 

  

PARADA 10. TEULERIA DEL CAMÍ VELL DE SERÓS, (terme 

municipal de la Granja d’Escarp, comarca del Segrià). (Full 387). 
 

 Després de realitzar les parades anterior, cal seguir pel camí que es dirigeix cap a 

Serós. A poc més de 0´5 Km farem una nova aturada, en una antiga teuleria.  Aquesta la 

trobarem en arribar al Barranc de la Grallera. 

 

 En aquest recorregut, haurem trobat els materials esmentats a la parada anterior. 

Aquests són també els materials que apareixen a l’indret de l’aturada. Cal recordar que es 

tracta dels afloraments dels gresos, calcolutites, calcarenites, calcàries, lutites i lignits de la 

denominada Formació Mequinensa. 

 

 En aquest indret hi ha una antiga Teuleria, la qual es troba molt ben conservada. 

Forma part del nostre Patrimoni Miner, que es necessari conservar.  Per al funcionament 

d’aquesta teuleria es van utilitzar els nivells de lutites i calcolutites de la formació acabada 

d’esmentar. FOTOGRAFIES 11 i 12 
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FOTOGRAFIA 11. PARADA 10 

Teuleria del Camí Vell de Serós. La Granja d´Escarp 

 

 
 

FOTOGRAFIA 12. PARADA 10 

Un altre aspecte de la Teuleria del Camí Vell de Serós. La Granja d´Escarp 

 

 

 

PARADA 11. BARRANC DE GRALLERA, (terme municipal de la Granja 

d’Escarp, comarca del Segrià). (Full 387). 
 

 Després de realitzar les parades anterior, cal seguir pèl camí que remunta el 
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Barranc de Grallera. A menys de 0´5 Km de la parada anterior, farem una nova aturada, 

després de remuntar uns 100 metres el barranc. 

 

 Com al cas anterior, en aquest recorregut, haurem trobat els materials esmentats a 

la parada anterior. Aquests són també els materials que apareixen a l’indret de l’aturada. 

Cal recordar que es tracta dels afloraments dels gresos, lutites i lignits de la denominada 

Formació Mequinensa.  

 

 En aquest lloc, entre aquests materials, es fan palesos uns nivellets molt rics en 

querogen, en petroli (FOTOGRAFIA 13). Aquests materials van ésser utilitzats per una 

fàbrica situada a l’altra banda del riu, que volia extreure petroli, sense cap mena d’èxit.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 13. PARADA 11 

Nivells rics en petroli, entre els materials de la Formació Mequinensa. La Granja d´Escarp 

 

 

PARADA 12. LA PUNTA ROJA, (terme municipal de la Granja d’Escarp, 

comarca del Segrià). (Full 387). 
 

 Després de realitzar les parades anterior, cal tornar a la Granja d´Escarp, 

finalitzant aquesta fillola. Després, ens caldrà sortir cap el SSE, per la carretereta que 

condueix cap a Maials. Es tracta d´una “carretera blanca”. Sortint del primer poble 

esmentat, a quasi 2 Km del mateix, trobarem un camí per l´esquerra, el qual condueix cap 

a l´indret conegut com la Punta Roja, situada al Turó de la Punta del Fortí. En aquest 

indret, a uns 2´5 Km de la Granja d´Escarp i a uns 5 Km de la parada anterior, en farem 

una altra. 

 

 En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials oligocènics 

de la Formació Mequinensa. Tanmateix hem trobat aquests materials en aquest indret, tot i 

que ara estem a la part més alta de l´esmentada formació. 

  

En aquest indret hi ha una interessant mineralització ferruginosa associada a “hard 

– ground”. La mineralització es troba situada al sostre d´uns nivells carbonatats foscos, els 
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quals pertanyen a l´esmentada Formació Mequinensa. Entre els minerals presents, cal fer 

esment de l´HEMATITES i també de la GOETHITA (molt limonítica). Tanmateix hi ha 

presència de LEPIDOCROCITA (limonítica) i de CALCITA. FOTOGRAFIA 14. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 14. PARADA 12 

Un aspecte de la mineralització ferruginosa associada a “hard-ground”. La Punta Roja.  

La Granja d´Escarp 

 

Sense cap mena de dubte, malgrat la poca potència i entitat de la mineralització, 

va ésser explotada en una de les tasques mineres més antigues de tota la zona, durant 

l´Edat del Ferro. (GONZALEZ et altri, 2002). Al mateix temps, constitueix un 

important element del patrimoni geològic de la comarca del Segrià. 

 

 

PARADA 13. TEULERIA DE LA CARRETERA A MAIALS, (terme 

municipal de la Granja d’Escarp, comarca del Segrià). (Full 387). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal retornar cap al camí carreter que condueix cap 

a la població de Maials. A uns 5 Km e la parada anterior, a uns 4 Km després de retornar a 

la carretereta, ens caldrà fer una nova aturada. Així, ens caldrà agafar un camí cap a 

l´esquerra, per anar a una vella teuleria, situada a uns 150 m de la carretereta.  

 

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

la parada anterior. Tot i així, en arribar prop de la present parada, haurem trobat uns 

afloraments d´uns nivells de calcolutites ocres, les quals pertanyen a la Formació Flix i 

aquí es troben en transició als de la Formació Mequinensa. Uns i altres materials cenozoics 

pertanyen a l´Oligocè.  

 

 En aquest indret hi ha les restes d´una antiga teuleria, en ella s´utilitzaven els 

materials calcolutítics de la Formació Flix. Aquest indret constitueix un lloc molt 

interessant del nostre Patrimoni Miner de la Comarca del Segrià, tot i trobar-se en un 

incipient estat de descomposició. FOTOGRAFIA 15. 
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FOTOGRAFIA 15. PARADA 13 

Teuleria de la carretera de Maials a la Granja d´Escarp. La Granja d´Escarp  

  

 

AQUÍ FINALITZA EL RECORREGUT DEL PRESENT ITINERARI 

 

______________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 9 
Recorregut 5, pp 65 – 76 

 

RECORREGUT A TRAVÉS DEL PATRIMONI 

GEOLÒGIC I MINER DE LA CONCA LIGNITÍFERA 

DE MEQUINENZA (SECTOR DEL BAIX CINCA): 

ITINERARI MINER PEL TERME MUNICIPAL DE 

MEQUINENSA / MEQUINENZA, COMARCA DEL 

BAIX CINCA / BAJO CINCA  
 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 
 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 

 

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

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

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

 

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

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

Aquest serà el cas dels camins d´accés a la majoria de les mines de carbó, que anirem 

trobant al llarg del recorregut d´aquest itinerari. 

 

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 

íntegrament per una sola unitat geològica, concretament per la Depressió Geològica de 

l’Ebre. És més, dintre d’aquesta, ho farà solament per una de les seves sots-unitats, 

concretament per la seva Depressió Central.   

 

Així, el recorregut s’iniciarà per les immediacions de la població de Mequinensa / 

Mequinensa, situada plenament a la Depressió Central (dintre de la Depressió Geològica 

de l’Ebre). Després, tot seguit, l’itinerari deambularà per aquesta sots unitat, fins arribar a 

la Mina Boqueretes,  per on finalitzarà el recorregut de l’itinerari, en el mateix terme de 

Mequinensa.    

 

Per d’altra banda, el recorregut de l’itinerari transitarà, per una sola comarca, en 

concret per la del Baix Cinca. Així, el recorregut s’iniciarà a l´esmentada comarca, al 

terme municipal de Mequinensa, per on finalitzarà també, situant-se tot el recorregut 

sempre dintre del terme municipal de Mequinensa 
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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 als materials de la Formació 

Mequinensa, en concret als de les Capes de lutites, gresos i lignits de la Granja d’Escarp, 

que veurem al llarg de tot el recorregut, dintre de la denominada Depressió Central de la 

Depressió Geològica de l’Ebre. També farem observació dels materials més joves del 

Cenozoic (els del Pleistocè i els de l´Holocè), que s’estenen a diferents indrets del 

recorregut, tot cobrint parcialment als materials oligocènics esmentats anteriorment. 

 

2.- Observació de l’estructura de la Depressió Geològica de l’Ebre, per aquests 

indrets; i en concret de les una de les seves: concretament la de la seva Depressió Central, 

per la qual es desenvoluparà tot el recorregut de l’itinerari. 

 

3.- Observació i reconeixement de diferents mineralitzacions situades al llarg del 

recorregut, com les següents, en concret de les mineralitzacions ferruginoses associades a 

alteracions de la pirita inclosa als lignits, que trobarem a diversos indrets del terme de 

Mequinensa. 

 

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

recorregut de l’itinerari, com les: explotacions dels nivells lignitífers de les Capes de la 

Granja d’Escarp, situades a diversos indrets del terme de Mequinensa. 

 

5.- Observació dels diferents elements del Patrimoni Miner, relacionades amb les 

explotacions anteriors. Així, ens farem ressò de l’estat actual de les antigues explotacions i 

localitats relacionades amb el Patrimoni Miner: de les diverses galeries mineres que 

anirem trobant al llarg del recorregut de l’itinerari, com s la Mina Andresita, de 

Mequinensa. 

 

6.- Observació dels diferents elements del Patrimoni Geològic, com es el cas de: 

6A) dels innumerables relleves en Cuesta, que es troben presents al llarg de bona part del 

recorregut de l’itinerari.  

6B) de l’aiguabarreig entre els rius Segre i Cinca; i també del conjunt d’aquests amb el Riu 

Ebre, per les immediacions de Mequinensa (Baix Cinca). 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

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

tipus bibliogràfic referent a la totalitat del recorregut. Tot i Aixa, h i ha alguns antecedents 

nostres, MATA-PERELLÓ (1996, 1998, 2006a, 2006b, 2007, 2008, 2009 i 2010), relatius 

itineraris, en els quals aquests coincideixen amb el que ara presentem. També farem 

esment dels recents treballs MATA – PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2015a i 2015b). 

 

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions situades a les comarques per les 

quals discorre l’itinerari, farem esment d’uns altres treballs nostres, de caràcter general: 
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MATA-PERELLÓ (1985 i 1991), referits al conjunt dels Països Catalans i de  Catalunya, 

respectivament. Igualment farem esment del treball de MATA-PERELLÓ i de SANZ 

BALAGUÉ (1993).  

 

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 Mequinensa, per on es 

faran totes les aturades del recorregut de l´itinerari, anant primer cap a la Mina Saragossa, 

posteriorment cap a la Mina Oportuna, cap a la Mina Andresita i finalment cap a la Mina 

de les Boqueretes. Totes aquestes antigues explotacions es situen a diferents indrets del 

terme municipal de Mequinensa. 

 

 

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 cadascuna d’aquestes aturades farem un breu comentari (geològic 

o mineralògic, segons s’escaigui).   

 

En cada cas indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic on es troba l’aturada.  

Finalment, cal dir que el recorregut de l’itinerari s’inclourà dintre dels següents fulls, del 

"Mapa Topográfico Nacional", realitzats a l´escala 1:50.000 per l´Instituto Geográfico y 

Catastral: 415 (o  de Mequinensa) i 443 (o de Fabara)..  

 

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

és la següent. 

 

 

PARADA 1 - CONDICIONAL. ANTIC POBLE DE MEQUINENSA, (terme 

municipal de Mequinensa, comarca del Baix Cinca / Bajo Cinca). (Full 

415). 
 

 L´itinerari cal iniciar-lo al poble de Mequinensa. Aquí, cal agafar la carretera N-

211, la qual es dirigeix cap a Casp. Abans de passar a l’altra banda del riu Ebre, es pot 

fer una nova aturada. Aquesta aturada, també es pot fer després de passar a l’altra banda 

del riu, junt on hi ha un tram antic de la carretera, que serveix per aparcament dels 

pescadors. 
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 La totalitat del recorregut, l’haurem efectuat íntegrament per entre els materials 

cenozoics de la Formació Mequinensa, amb gresos, calcolutites i calcàries. 

Ocasionalment, també hi ha trams de lignits. 

 

 Des d’aquest lloc, mirant cap a la base del Castell de Mequinensa,  poden 

observar-se les restes del vell poble de Mequinensa. La major part del poble es troba sota 

de les aigües de l’embassament, i la part que ara es veu en ruïnes es la que va ésser 

esfondrada (excepte tres o quatre cases), en construir-se el nou poble. 

 

 Pel que fa al turó on es troba el Castell Templer de Mequinensa, poden observar-

se per tota arreu els riscos geològics, derivats de la intensa fracturació de las roques 

oligocèniques; i també dels treballs relacionats amb la mineria antiga; agreujat tot això 

per l’escassa vegetació que caracteritza a tot aquest turó. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

El Castell Templer de Mequinensa, sobre algunes de les restes del Poble Vell de Mequinensa 

Va ésser enderrocat en construir-se l´embassament de Riba-roja, que va inundar el poble  

 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. MINA SARAGOSSA. MINES DE LA VALL 

DEL METGE, (terme municipal de Mequinensa, comarca del Baix Cinca / 

Bajo Cinca). (Full 415). 
 

 Després de fer l´aturada anterior, cal fer un breu recorregut per la carretera 

nacional N – 211, passant primer a l´altra banda del riu. Després, arribant a la Vall del 

Metge, a uns 150 metres del pont, cal fer una parada, anat a peu cap a unes properes 

mines. Així, des de la parada anterior, haurem recorregut poc més de 1 Km. 

 

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

reblen la Depressió Geològica de l´Ebre (on estem situats). Aquests materials pertanyen a 
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l´Oligocè i es situen entre els afloraments de la Formació Mequinensa. Així, veiem per 

arreu, afloraments de calcolutites, calcarenites, gresos i calcàries; així com de lignits. 

 

 Precisament, en aquest indret hi ha unes antigues explotacions de lignits, 

fonamentalment a la denominada Mina Saragossa. Així, es pot veure el començament del 

malacate i el tub per on baixava el material explotat. FOTOGRAFIA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

Malacate i tub de la Mina Saragossa. Mines de la Vall del Metge. Mequinensa 

 

PARADA 3. COMENÇAMENT DE LA CARRETERA DE 

MEQUINENSA A FAIÓ (A – 1411),  CARRETERA DE LES MINES 

BOQUERETES (terme municipal de Mequinensa, comarca del Baix Cinca). 

(Full 415). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal retrocedir fins al pont sobre el riu 

Ebre. Després, cal agafar la carretera N – 211, per tal d´anar a l´altra banda del riu Ebre. 

Just en arribar a l´altre cantó, ens cal agafar la carretera aragonesa A – 1411 (la qual 

se´n va cap a Faió). Quasi just, després d´agafar-la, trobarem una carretereta que baixa 

cap el riu i se´n va riu avall. Al poc d´agafar-la farem una aturada a la dreta, just entre 

les dues carreteres. Així, haurem fet un recorregut de poc menys de 0´5 Km. 

 

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

Mequinensa; haurem trobat nivells de calcolutites, calcarenites, gresos i calcàries, que 

es situen a la base del Castell de Mequinensa.  Tot i així, en aquest indret apareix un 

paquet amb dues capes de lignits, de quasi 50 cm de potència, el qual ha estat explotat 

prop d´aquí, al costat de la carretera de Faió, a uns 100 metres d´on ens trobem. 

FOTOGRAFIA 3. 
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FOTOGRAFIA 3. PARADA 3 

Nivell de lignits de les immediacions de la carretera a Faió. Mequinensa 

  

 

PARADA 4. MALACATE DE LA MINA PREVISIÓN, (terme municipal 

de Mequinensa, comarca del Baix Cinca). (Full 415). 
 

Des de la parada anterior cal seguir per la carretereta que baixa cap al riu, 

descendint pel seu marge dret. Poc després de transformar-se de nou en una carretera, 

trobarem per l’esquerra un camí ascendent que puja cap a la Mina Previsión.. Ens hi caldrà 

anar. Aquí farem una nova aturada a menys de 1´5 de l´inici de la carretera i a uns 3 de 

l´inici de l´itinerari.  

 

En aquest tram, hem continuat trobant els materials oligocènics que formen part de 

la Formació Mequinensa. Com sempre, hem vist afloraments dels nivells de gresos, 

calcolutites, calcarenites i calcàries. 

 

En aquest indret hi havia unes antigues explotacions mineres situades en diversos 

nivells, explotant probablement la capa benzol 1 i la  capa benzol 2. Així, es pot veure un 

malacate, un pla inclinat, per on baixava el lignit des de les mines superiors a la plaça 

minera, on arribava tot el carbó explotat a les diverses galeries d´aquesta mina. Així, aquí 

es pot veure com baixava aquest malacate.  FOTOGRAFIA 4. 

 

Després, des d´aquest indret de la denominada plaça minera, baixava un altre 

malacate, el qual arribava fins al riu, per on el lignit extret s´anava carregant als llaguts que 

després portaven tot el carbó cap el Port Fluvial de Faió.  

 

Aquest malacate, va quedar tallat en ampliar la carretereta que basa per la part 

baixa de la mina. Tot i així, des de dalt, es veu com arribava al riu Ebre. FOTOGRAFIA 5. 
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FOTOGRAFIA 4. PARADA 4 

Malacate entremig de la Mina Previsión. Mequinensa 

 

 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 4 

Aspecte de la part final del malacate de la Mina Previsión, en arribar al riu Ebre. 

Mequinensa 
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PARADA 5. MALACATE DE LA MINA ANDRESITA, (terme municipal 

de Mequinensa, comarca del Baix Cinca). (Full 415). 
 

Des de la parada anterior cal retornar a la carretereta que va baixant per la bora del 

riu Ebre. Poc després de sobrepassar el malacate de la Mina Previsión, arribarem al 

trencall del camí que es dirigeix cap a la Mina Andresita, cap on anirem després. Tot i així, 

ara cal baixar al riu, per on hi ha la part final del malacate de la Mina Andresita. Així, 

haurem recorregut poc més de 1 Km, de la parada anterior. 

  

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

anteriors, els nivells oligocènics de la Formació Mequinensa. 

 

En aquest lloc hi havia la part final del malacate, per on baixava tot el carbó extret 

a la Mina Andresita. Aquí, on ara hi ha un embarcador, els lignits es carregaven als llaguts, 

que després baixaven riu avall- FOTOGRAFIA 6. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 5 

Part final del malacate de la Mina Andresita. Mequinensa 

 

 

PARADA 6. MINA ANDRESITA, (terme municipal de Mequinensa, 

comarca del Baix Cinca). (Full 415). 
 

Des de la parada anterior cal retornar al camí que va ascendint cap a la Mina 

Andresita. La mina es troba a uns 200 m de la carretera. En aquest ascens, anirem tallant 

diverses vegades la part alta del malacate, per on baixava el mineral. Els cotxes els podem 

deixar a la plaça de la mina o a l´embarcador de la parada anterior. En qualsevol cas, cal 

recórrer uns 200 metres.  

 

En aquest tram, com en els anteriors, hem continuat trobant els materials 
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oligocènics que formen part de la Formació Mequinensa. En arribar a la mina, es paleses 

les diferents instal·lacions de la mateixa. Així es podem veure un conjunt d’edificis en un 

relatiu bon estat de conservació. Abans, però s’haurà  trobat també un malacate (pla 

inclinat) que baixava fins al riu. Més amunt es trobarà una interessant boca mina. 

FOTOGRAFIES 7 i 8. A la mina es pot penetrar a la mina, amb les degudes 

precaucions. 

  

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 6 

Boca mina de la Mina Andresita. Mequinensa 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 8. PARADA 6 

Edificis de la Mina Andresita. Mequinensa 
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 Dintre de la mina es pot seguir per una galeria, en un relatiu estat de conservació. 

Aquesta te diversos trencalls. Dintre d’un dels trencalls es pot veure una interessant 

explotació en canyos; és adir: en petites galeries ´uns 40 cm d´alçada i d´uns 10 metres de 

llarg, on treballaven els miners estirats a terra, traient el carbó cap a fora amb un carretonet 

que s´anomenava lo gat. Per treure el carbó, havien de sortir a la galeria principal. Aquests 

canyos s´aguantaven amb pedres o amb cunyes de fusta 

 

 També, dintre de la mina es poden veure diverses estructures mineres, com 

entibacions, sistemes d’explotació. I tanmateix, a diferents trams de la mina es fan 

clarament palesos els nivells de carbó. 

 

 Tot i així, la galeria principal te una dificultat: la diferent alçada del sostre en 

alguns dels seus trams, que sense ser molt baixa, obliga a baixar el cap. Una altra dificultat 

rau en el gran nombre de galeries secundaries que anirem trobant.  

 

 Fa anys teníem un projecte de convertir aquesta mina i els edificis propers, en un 

Museu Miner. Per fer-ho calia obrir a l´exterior una boca mina propera, la qual a 

l´actualitat es troba enrunada. Malgrat que el projecte era important va quedar apartat per 

diversos motius. 

 

 

PARADA 7. MINA BOQUERETA, (terme municipal de Mequinensa, 

comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca). (Full 443). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal tornar a la carretereta. Per ella ens 

caldrà seguir 2 – 3 Km. En aquest recorregut es passarà a un camí de terra, per on 

seguirem. Finalment s´arribarà a l´indret on farem la present aturada.  

 

 
  

FOTOGRAFIA 9. PARADA 7 

Un dels malacates de la Mina Boqueretes. Mequinensa 
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 En aquest recorregut, haurem anat trobant afloraments dels materials que hem 

trobat als recorreguts anteriors. Aquests materials pertanyen a la Formació Mequinensa. 

Entre els materials que la constitueixen, cal esmentar els nivells de lignits que han estat 

explotats a diferents indrets, com a l´indret on ens trobem ara situats. Així, cal fer esment 

de que en aquest recorregut hem passat pel mateix costat de la Mina del Barranco 

Vallduresa (PARADA 5 – BIS). Aquí, en aquest indrets, al mateix costat de la carretereta 

que anem seguint, s´observen les antigues instal·lacions mineres.  

 

 En aquest indret on ara som, per on efectuarem la present aturada, hi ha una sèrie 

de instal·lacions mineres (malacates, boques de mines, un antic poblat miner), que 

formaven part de les denominades Mines Boqueretes.  Como als casos diversos indrets de 

la conca, el carbó extret a les mines es feia baixar fins el proper riu Ebre. Un cop allí era 

conduït en llaguts, cap el port fluvial de Faió / Fayón. Des d´on es carregava als trens. 

FOTOGRAFIA 9. 

 

AQUÍ FINALITZA EL RECORREGUT DEL PRESENT ITINERARI 

______________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 9 
Recorregut 6, pp 77– 86 

 

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA, 

GEOAMBIENTAL I MINERALÒGICA PER LA 

COMARCA D’ANOIA: DES ´ESTACIÓ DE 

CAPELLADES I VALLBONA D´ANOIA A PIERA I A 

CA N´AGUILERA  
 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 

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

aquest constarà de diverses parades. Però, sols si es disposa del temps suficient, podrà 

efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En cas contrari, recomanem prescindir 

de les anomenades PARADES - CONDICIONALS. 

 

Pel que fa als camins per on transitarà el recorregut de l´itinerari, cal dir que en 

general es trobaran en bones condicions. Tot i així, sempre que sigui possible, recomanem 

demanar la màxima informació, en relació al estat real dels camins. En cas de trobar-se 

en males condicions, recomanem fer el desplaçament a peu. En aquest itinerari seguirem 

alguns camins d´aquestes característiques, com el d´aproximació a les Mines de la Torre 

de la Fam o a les de Can Sagristà, entre altres indrets. 

  

En qualsevol cas, cal tenir sempre una cura molt especial de respecte a la natura, 

al llarg de tot el recorregut; de l´itinerari.  

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

El recorregut del present itinerari discorrerà, en la seva totalitat per una sola unitat 

geològica: pel Sistema Mediterrani (i més concretament, ho farà fonamentalment per una 

de les quatre sots unitats que el constitueixen: per la Serralada Prelitoral Catalana (per on 

s´iniciarà el recorregut, prop de Capellades i per on finalitzarà, prop de Ca n´Aguilera, 

dintre del terme municipal de Piera). 

 

Així, l´itinerari s’iniciarà per les immediacions de la localitat de Capellades, des 

d´on s´anirà cap a Vallbona d´Anoia, Piera i fins a les immediacions de Ca n´Aguilera, 

realitzant-se tot el recorregut dintre de la  Serralada Prelitoral Catalana. Pels voltants 

d’aquests pobles es faran les diferents aturades.   

 

Per d’altra banda, el recorregut de l´itinerari, haurà anat oscil·lant dintre d´una sola 

comarca, la d´Anoia, des de principi a fi, al llarg de tot el recorregut de l´itinerari. 
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OBJECTIUS FONAMENTALS 

 

Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en el recorregut d´aquest 

itinerari, es poden concretar en els  següents aspectes generals: 

 

1.- Observació del Sistema Mediterrani, així com de les diferents sots unitats que la 

constitueixen, i per les quals discorre el recorregut del present itinerari, entre les 

immediacions de les poblacions de Capellades i de Piera. 

 

2.-  Observació i descripció dels materials paleozoics (exclusivament del Silurià i 

de l´Ordovicià, així com de diversos afloraments granítics del Carbonífer), amb un clar 

predomini dels primers. Aquests materials constitueixen el subsòl la Serralada Prelitoral 

Catalana, pels voltants de les poblacions per les quals discorrerà el recorregut de 

l´itinerari. Molt sovint, aquets materials es troben recoberts per terrenys detrítics neògens 

del Pleistocè i de l´Holocè. 

 

3.- Observació de les estructures locals d’aquests materials esmentats als paràgrafs 

anteriors, al llarg del recorregut de l´itinerari, així com de les relacions existents entre les 

sots unitats que constitueixen el Sistema Mediterrani per aquests indrets (concretament per 

la Serralada Prelitoral Catalana i per la propera Depressió Prelitoral Catalana, que no 

arribarem a tallar en cap moment del recorregut). 

 

4.- Observació i reconeixement de diverses mineralitzacions situades a diferents 

indrets del recorregut de l´itinerari, fonamentalment de: 

4A)  les mineralitzacions filonianes de Pb-Zn-Ba-F, associades a fractures, encaixades 

entre els materials paleozoics de la Serralada Prelitoral Catalana. Nosaltres els veurem a 

la Mina de la Torre de la Fam (al terme de Piera). 

4B) les mineralitzacions metamòrfiques de Pirofil·lita, que trobarem entre els materials 

paleozoics de l´Ordovicià, prop de Can Sagristà, al terme de Piera, dintre de la Serralada 

Prelitoral Catalana. 

 

5.- Observació, si s’escau, de diverses explotacions mineres, antigues i actuals, 

situades al recorregut de l´itinerari. Entre aquestes farem esment de les explotacions de 

granodiorites que veurem prop de Vallbona d´Anoia. 

 

 6.- Interpretació dels impactes mediambientals provocats per les explotacions 

mineres sobre el Medi Natural i sobre el Medi Ambient. I en tot cas de les restauracions 

dutes a terme per tal de corregir els impactes. 

 

7.- Observació de l´important Patrimoni Geològic que anirem trobant al llarg 

d’aquest itinerari, com les Mineralitzacions de Pirofil·lita de Can Sagristà (Piera).  

 

8.- Observació del Patrimoni Miner relacionat amb les explotacions mineres, en 

concret del relacionat amb la Mina de la Torre de la Fam (a Piera). 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, existeixen alguns antecedents parcials, 

de tipus bibliogràfic referent a diferents parts del recorregut del mateix; es tracta de 
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MATA-PERELLÓ (1996a, 1996b, 1997, 1998, 1999, 2005, 2006, 2007, 2012a i 2012b). 

Trets d’aquests antecedents, no en tenim coneixement de cap altres. 

 

Tot i així, farem esment d´un important treball de SOLE SABARÍS (1964), on es 

descriu un recorregut molt proper al que ara presentem, dintre d´un conjunt de recorreguts 

pels voltants de Barcelona.  

 

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions de les comarques per les quals 

discorre l´itinerari, cal parlar d’un altre treball nostre, de MATA-PERELLÓ (11991), 

relatiu al conjunt de les mineralitzacions catalanes en general, distribuïdes per comarques.  

 

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). Tanmateix, farem esment de les fulles de IGME (1976a i 1976b) relativa a la zona 

per on discorre el recorregut del present  itinerari. 

 

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

l’apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.  

 

 

RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

L’iniciï del recorregut de l´itinerari, s´iniciarà per les immediacions de la població 

de Capellades, concretament a la seva Estació del Ferrocarrils de Catalunya. Des d´aquí, 

el recorregut es dirigirà cap a la població Vallbona d’Anoia, per on s´efectuarà la primera 

aturada del recorregut d´aquest itinerari, tot i que molt a prop del poble de Capellades. 

 

Després, seguint la carretera local B – 224, el recorregut es dirigirà cap a la 

població de Piera, per on es faran diverses aturades, finalitzant el recorregut prop del 

Caseriu de Ca n´Aguilera. 

 

  

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

Com ja es habitual, s’estructurarà en una sèrie d’estacions (parades o aturades), en 

les qual es faran descripcions geològiques o mineralògiques, si s’escau. En cada cas 

s’indicarà el número del mapa topogràfic a escala 1:50.000 on es troba l´indret.   

 

En aquest cas, el recorregut de l´itinerari passarà exclusivament per un sol full. 

Concretament ho farà per part del 391 (o d’Igualada), de l´"Instituto Geográfico y 

Catastral", realitzat a l’escala de 1:50.000. Així, la totalitat de les aturades, es troben 

situades dintre del full acabat d´esmentar. Així doncs, la relació i descripció de les aturades 

que composen aquest itinerari, és la següent: 

 

 

PARADA 1. BALCÓ DE CAPELLADES, (terme municipal de Capellades, 

comarca d´Anoia). (Full 391). 
 

El recorregut d´aquest itinerari el començarem a l´Estació de Capellades dels 

Ferrocarrils Catalans. En aquest mateix indret farem la primera aturada del present 
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recorregut, entre afloraments de les granodiorites del Carbonífer, dintre de la Serralada 

Prelitoral Catalana, per on es desenvoluparà tot el recorregut de l´itinerari. 

 

Des d´aquest indret, mirant cap a ponent, es pot veure com la població de 

Capellades es troba situada sobre un espectacular relleu tabular. Efectivament, es troba 

situada sobre un aflorament de roques travertíniques. Aquestes, per altra banda, es situen 

sobre un aflorament de calcàries triàsiques del Muschelkalk Inferior. Aquest conjunt, 

constitueix l´anomenat balcó de Capellades, el qual és un element important del Patrimoni 

Geològic de la comarca d´Anoia. FOTOGRAFIA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Un aspecte del Balcó de Capellades, amb l´aflorament dels travertins. 

 

  

PARADA 2. PEDRERES ANTIGUES DE SAULÓ, (terme municipal de 

Vallbona d’Anoia, o d’Igualada, comarca d’Anoia). (Full 391). 
 

Des de la parada anterior cal sortir de l´Estació de Capellades dels Ferrocarrils 

Catalans, per tal d´anar cap a carretera B-224, per tal d´agafar-la i de continuar cap a 

ponent, anant cap al proper poble de Vallbona d’Anoia (o d’Igualada). Poc després 

d´agafar aquesta carretera, a uns 0´5 Km abans d´arribar al poble i a uns 0´5 km de la 

parada anterior,  ens caldrà parar a les explotacions de sauló, situades a la dreta de la 

carretera. Així, des de la parada anterior, s’haurà fet un recorregut proper als dits  0´5 Km. 

 

En qualsevol cas, tot el recorregut des de la parada anterior s’efectua entre els 

afloraments paleozoics de llicorelles i de granodiorites de la Serralada Prelitoral 

Catalana. Aquests darrers materials són els que apareixen ara a l´indret de la present 

parada. Així, aquí es troben uns dels afloraments esmentats de granodiorites (més 

grisenques), i de granits (més rosats). Entre ells es troben freqüents dics de pòrfirs. Cal dir 

que tant uns com altres es troben meteoritzats i transformats en sauló. Aquests materials, 
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d´aspecte sorrenc, són explotats com a material de construcció. FOTOGRAFIA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

Una de les esmentades fractures. Aspecte de les estries d´un fragment del mirall de falla 

 

Per d’altra banda, cal dir que els materials granítics es troben en contacte amb unes 

llicorelles paleozoiques, a les quals els hi confereixen un cert grau de metamorfisme de 

contacte. Aquest es visible a la part alta del granit. 

 

També cal dir que s´observa la presència de petits filonets de QUARS, alguns dels 

quals contenen mineralitzacions de coure, amb presència de CALCOPIRITA; la qual, per 

alteració, ha donat lloc a la formació d´ATZURITA, i sobretot a l´abundant presència de 

MALAQUITA. Igualment, cal esmentar l’existència d’abundants dendrites de 

PIROLUSITA. 

 

Finalment, cal dir que tot el conjunt dels afloraments anteriors, queda cobert cap al 

Nord, per una terrassa neògena de l´Holocè, corresponent al proper riu Anoia. 

 

 

PARADA 3. GRAVERES DE VALLBONA D¨ANOIA, (terme municipal 

de Vallbona d’Anoia, o d’Igualada, comarca d’Anoia). (Full 391). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal fer un breu recorregut, per la zona 

explotada. Així, passarem per sota de la via del tren, arribant a una explotació actual de les 

granodiorites alterades. Aquí farem una nova aturada. 

 

En aquest indret, s´estan explotant les granodiorites que hem esmentat a l´aturada 

anterior. Aquestes roques es troben molt alterades, transformades en sauló. Aquesta roca 

d´alteració, es produeix en transformar-se el FELDSPAT (de la roca ígnia) en 

CAOLINITA (de la roca alterada). Com a conseqüència d´aquesta alteració produïda per 

l´aigua i per l’anhídrid carbònic, la roca es torna inestable, fàcilment desmoronable, 
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transformant-se en una roca sorrenca: l´anomenat sauló. Aquesta roca és explotada en 

aquest indret, per tal d´ésser emprada per a la construcció. FOTOGRAFIA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3 

Aflorament del sauló a Vallbona d’Anoia 

   

 

PARADA 4. MINES DEL TORRENT DE  LA TORRE  DE LA FAM, (Ca 

N´Aguilera, terme municipal de Piera, comarca d’Anoia). (Full 391). 
 

Des de la parada anterior, cal tornar de nou cap a la carretera B - 224. Després, des 

de  Vallbona d’Anoia, ens caldrà anar cap a llevant, apropant-nos al poble de Piera, fins 

arribar a les immediacions de la Urbanització de la Venta. En arribar a les immediacions 

del vell Km 6´2 de la carretera, es trobarà un trencall per l’esquerra, que haurem d’agafar. 

Tot seguit, cal continuar pel camí, fins arribar a un torrent. Després cal seguir aquest camí 

tota l’estona, sempre pel fons del torrent. En arribar a l´indret en que el camí-torrent passa 

per sota d’una línia d’alta tensió, cal cercar un camí que va de torre en torre, fins arribar a 

la segona. Per sota d´ella hi ha les mines que busquem, i on farem la present aturada. Així, 

des de la parada anterior,  s’hauran recorregut uns 7 Km, aproximadament.  

 

Hi ha la possibilitat de seguir pel fons del barranc, fins trobar unes antigues i 

petites escombreres.  A partir d´aquest indret cal pujar a peu a un replà que hi ha sobre el 

torrent, on es troben unes boques de mina. A partir d´aquí, per un corriol es pot arribar a 

les mines situades més amunt. 

 

Les mines es troben localitzades sobre unes mineralitzacions filonianes, les quals 

encaixen entre les llicorelles paleozoiques (que pertanyen possiblement a l´Ordovicià). Els 

filons, gairebé verticals, tenen una amplada variable de 20-30 cm, essent de direcció 

aproximada d´E-O. Entre els minerals presents es troben: PIRITA (és el mineral més 

abundant), FLUORITA (era el mineral explotat) i QUARS. Al respecte del segon mineral, 



83 
 

cal dir que és molt fluorescent, doncs dintre té un color més aviat verdós, i fora en té un 

altre de bru-marronós. També es troben altres minerals com: BARITINA (molt abundant) i 

CALCITA; així com indicis d´ESFALERITA i de GALENA.  Aquests minerals es fan 

palesos a l´escombrera. FOTOGRAFIA 4. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4 

Escombrera de les Mines de la Torre de la Fam, de Piera 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 4 

Boca mina situada sobre l´escombrera, amb el filó d´uns 20cm. 

 

Tanmateix es troben diversos minerals d’alteració, formats a partir de la pirita, 
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especialment. Així hi ha abundants mostres de GOETHITA (sempre terrosa i 

limonititzada, i ben palesa ja a la mateixa entrada a la mina) i MELANTERITA. També hi 

ha indicis de CEUSSITA i d´ANGLESITA, formades a partir de l’alteració de la galena. 

 

Finalment, cal dir que per a visitar les mines, és necessari portar llum artificial, i un 

casc protector. També es aconsellable portar botes d’aigua. Però, en qualsevol cas, cal 

tenir força cura, doncs a uns 12 m de l´entrada hi ha una galeria descendent, amb 

forta inclinació inversa al sentit de l´entrada, i freqüentment coberta d’aigua. ULL!!. 
FOTOGRAFIA 5. 

 

Cal destacar la presencia d´una alteració força interessant: es tracta de l´alteració de 

la pirita, que ha deixat buits els llocs que ocupava dintre de la roca, dintre del filó, donant 

l´aspecte d´una roca corca. 

 

 

PARADA 5. PEDRERA DE CAN SAGRISTÀ, (veïnat de Ca N´Aguilera, 

terme municipal de Piera, comarca d´Anoia). (Full 391). 
 

Des de la parada anterior, cal tornar cap a la carretera B-224, per tal de continuar 

cap a Piera. Quasi en arribar, poc després d´arribar el Polígon Industrial de Piera, 

trobarem el trencall (per l´esquerra), que es dirigeix cap al veïnat Ca N´Aguilera, la 

carretera local BV-2245, ens caldrà agafar-lo. Abans, però d´arribar a aquest darrer veïnat, 

es trobarà un trencall per l´esquerra que es dirigeix cap a Can Sagristà, i cap al torrent del 

mateix nom. Cal anar-hi. Més endavant, i després de trobar un trencall, per l´esquerra, que 

cal agafar, s´arribarà a la Pedrera de Can Sagristà. En aquest indret, és on ens cal fer la 

present aturada. Així, en arribar-hi, s´hauran recorregut uns 4 Km, des de la parada 

anterior.  

 

En aquest recorregut, hem continuat, inicialment, hem trobat els materials micènics 

de la Depressió Prelitoral Catalana. Tot i així, ben aviat, començàrem a trobar 

afloraments d´esquistos (les llicorelles de l´Ordovicià). Això ens indica que hem deixat la 

Depressió Prelitoral Catalana i hem entrat a la Serralada Prelitoral Catalana, on ens 

trobem ara situats, entre aflorament de llicorelles de l´Ordovicià. 

  

En aquest indret, situat dintre de la Serralada Prelitoral Catalana, hi ha unes 

antigues explotacions esmentades com si fossin de "talc"; però en realitat, mai es va 

extreure el talc, i el mineral extret va ésser la PIROFIL·LITA, la qual és molt semblant a 

l´anterior. A més a més en aquest indici s´hi troben també: CLORITA (PENNINA), 

IL.LITA i MOSCOVITA. FOTOGRAFIA 6 

 

Per d´altra banda, entre aquests nivells de llicorelles es troben abundants filonets de 

QUARS, que sovint contenen PIRITA, ANQUERITA (o ANKERITA) i SIDERITA 

(indicis); així com clorites indiferenciades (que possiblement siguin PENNINA, com al cas 

anterior). 

 

Possiblement, es tracta del jaciment més important de Catalunya de 

PIROFIL·LITA (sinó és l’únic), per la qual cosa aquest indret es podria considerar com un 

LIM (Lloc d’Interès Mineralògic). Aquest lloc, constitueix un indret molt important del 

Patrimoni Geològic de la comarca d´Anoia, i en funció de la presencia de la 

PIROFIL·LITA del conjunt de Catalunya, per la qual cosa cal valorar-lo i protegir-lo. 
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FOTOGRAFIA 5. PARADA 5 

Els afloraments de llicorelles riques en PIROFIL·LITA . Plec entre els materials de l´Ordovicià. 

 

AQUÍ FINALITZA EL RECORREGUT DE L´  ITINERARI 

______________________________________________________________ 
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